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ABSTRAK 

Hasriwana, 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada 
Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2016-2020 dibimbing oleh Ibu 
Muryani Arsal dan Ibu Muchriana Muchran.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Listing 
Di BEI Periode 2016-2020. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan sebagai sumber 
pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier 
berganda dengan metode eviews.    

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Profitabilitas berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Likuiditas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 3) Pertumbuhan Perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 4) Struktur Modal 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  
Kata Kunci : Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, Struktur  

  Modal, Nilai Perusahaan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tidak lepas dari peran jasa 

perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat yang dapat digunakan dalam perekonomian 

(Wiwoho, 2014). Dimana tujuan utama perusahaan bukan hanya untuk 

memperoleh laba tetapi meningkatkan nilai perusahaan (Wardita & 

Asatakoni, 2018) meningkatnya nilai perusahaan menjadi suatu prestasi bagi 

perusahaan karena akan semakin besar kepercayaan   investor untuk 

menanamkan investasinya (Suwardika & Mustanda, 2017). Meningkatkan 

kekayaan perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan merupakan hal 

yang penting bagi perusahaan termasuk perbankan karena dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan akan berarti juga memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan 

(Irawan & Kusuma, 2019).  

Nilai perusahaan penting bagi investor karena tingginya nilai 

perusahaan tercermin dari harga saham. Nilai perusahaan dapat diukur dari 

harga saham yang stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang, 

harga saham yang tinggi cenderung menjadikan nilai perusahaan juga tinggi. 

Semakin tinggi nilai perusahaan menunjukkan adanya  peningkatan laba 

pemegang saham (Irawan & Kusuma, 2019). Nilai perusahaan umumnya 
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dapat dilihat dari Price Book Value (Gustian, 2017). Price Book Value 

merupakan perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai 

buku per lembar saham (Suwardika & Mustanda, 2017) (Khoirunnisa et al., 

2018) Price Book Value digunakan untuk menilai suatu perusahaan karena 

dapat menggambarkan jumlah apresiasi investor pada saham berdasarkan 

nilai buku per lembar sahamnya. Ada beberapa keunggulan dari Price Book 

Value, yaitu nilai buku merupakan ukuran stabil dan sederhana yang dapat 

dibandingkan dengan harga pasar. Price Book Value dapat dibandingkan 

antar perusahaan sejenis untuk menunjukkan tinggi atau rendahnya harga 

saham.  

Price Book Value yang tinggi membuat pasar akan percaya terhadap 

perusahaan ke depan. Tingginya Price Book Value mencerminkan tingginya 

harga saham jika dibandingkan dengan nilai buku per lembar saham 

(Febriana et al., 2016) Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai bagi 

pemegang saham dilihat dari semakin tinggi harga saham perusahaan. 

Adanya peluang investasi memberikan sinyal yang positif terhadap 

perkembangan perusahaan dimasa mendatang, sehingga nilai perusahaan 

dapat meningkat (Putra & Lestari, 2016). Hal ini akan menarik perhatian para 

investor untuk membeli saham perusahaan. Tingginya permintaan investor 

untuk membeli saham perusahaan akan mendorong kenaikan harga saham 

perusahaan. Naiknya harga saham perusahaan yang melebihi nilai buku 
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perusahaan akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Pada penelitian ini menggunakan empat factor antara lain: Profitabilitas, 

Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Modal.   

Faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

profitabilitas. Menurut (Ni Kadek & Ni Putu, 2016) profitabilitas merupakan 

suatu tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan  kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Semakin 

tinggi  keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan 

membayarkan dividennya, yang  berdampak pada kenaikan nilai perusahaan 

(Febriana et al., 2016). Rasio profitabilitas yang tinggi akan menarik minat 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Rasio profitabiltas dapat diukur 

dengan membandingkan laba bersih dengan total aset (Suwardika & 

Mustanda, 2017). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas 

menunjukkan kinerja perusahaan baik dan mampu mengelola asetnya untuk 

menghasilkan laba yang tinggi. Adanya peningkatan Return on Asset 

menandakan adanya potensi peningkatan keuntungan  perusahaan. Jadi 

semakin tinggi profitabilitas akan meningkatkan nilai perusahaan (Febriana et 

al., 2016) 
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Faktor kedua yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu likuiditas. 

Menurut (Ni Kadek & Ni Putu, 2016) likuiditas merupakan rasio untuk 

menunjukkan atau mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek (hutang lancar) yang 

sudah jatuh tempo. Current ratio dapat diukur dengan perbandingan antara 

utang lancar (current asset) dengan utang lancar (current liabilities) (Uttari & 

Yadnya, 2018). Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui jumlah aset lancar yang 

dimiliki perusahaan. Current Ratio yang tinggi menunjukkan perusahaan 

memiliki kemampuan yang tinggi untuk melunasi utang lancar dengan aset 

lancarnya, menandakan perusahaan memiliki kecukupan dana untuk 

melunasi utangnya. Adanya kecukupan dana tersebut membuat potensi 

perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham tinggi. Jadi 

semakin tinggi likuiditas akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan size-nya yang dapat dilihat dengan adanya 

peningkatan aset, ekuitas, laba penjualan (Susanto, 2016). Pertumbuhan 

aset didefinisikan sebagai perubahan (tingkat pertumbuhan) tahunan dari 

total aset. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan selisih total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan pada periode sekarang dengan periode 
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sebelumnya terhadap total aset periode sebelumnya (Suwardika & Mustanda, 

2017) menunjukkan seberapa besar pertumbuhan perusahaan dengan 

membandingkan antara total aset periode sebelumnya dan total aset periode 

sekarang. Jika pertumbuhan tinggi maka perusahaan tersebut memiliki 

keuntungan dan investor akan tertarik membeli saham pada perusahaan 

tersebut.  

Faktor yang terakhir adalah struktur modal. Struktur modal adalah 

perbandingan modal asing (utang) dengan modal sendiri yang merupakan 

salah satu fungsi dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan 

perusahaan (Putra & Lestari, 2016). Struktur modal dapat diukur dengan 

dengan membagi total utang dengan total ekuitas perusahaan (Chasanah, 

Amalia, 2017). Hasil penelitian (Arsal, 2021) menunjukkan bahwa nilai 

perusahaan dipengaruhi oleh laba perusahaan. Laba yang tinggi 

menunjukkan retained earning perusahaan tinggi sehingga potensi 

perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham tinggi 

(Arsal, 2021).  

Beberapa variabel digunakan pada penelitian terdahulu yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, antara lain Profitabilitas (Ni Kadek & Ni 

Putu, 2016), (Uli & Suryani, 2020), (Hendra, 2019)  yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, namun 

hasil tersebut berbeda dengan penelitian (Oktrima, 2017) yang menyatakan 
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bahwa Profitabilitas tidak ada hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan Likuiditas didukung penelitian (Fajriyati, 2019), (Maryam, 

Rahman, 2020), (Dewi, Yamin, 2020) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, namun hasil 

tersebut berbeda dengan penelitian (Laurencia, 2019) yang menyatakan 

bahwa Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Sementara untuk Pertumbuhan Perusahaan didukung penelitian (Munawir, 

2019), (Gustian, 2017)  yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan 

terhadap nilai perusahaan namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian 

(Dhani & Utama, 2017), (Alfianto, 2018) yang menyatakan bahwa 

Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sementara penelitian (Dominika, 2017), (Alfianto, 2018), (Natahanael, 2020)  

mengenai struktur modal menunjukkan hubungan positif  terhadap nilai 

perusahaan, namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian (Rusdaniah, 

2019) yang menyatakan bahwa Struktur Modal tidak berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut didapati adanya ketidakkonsistenan dari 

hasil penelitian tersebut. Olehnya itu, penelitian ini ingin menguji kembali 

dengan menggunakan empat variabel independen yaitu Profitabilitas, 

Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Modal. Dengan 

mengambil objek penelitian pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa 
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Efek Indonesia periode 2016-2020. Sedangkan penelitian terdahulu 

umumnya mengambil objek di perusahaan Manufaktur. Atas dasar tersebut 

maka penelitian ini mengajukan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2016-

2020” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jemani & Erawati, 

2020), (Fauziah, 2020) yang mendapati nilai perusahaan dipengaruhi oleh 

profitabilitas, sedangkan (Fajriyati, 2019), (Maryam, Mus, 2020) juga 

mendapati nilai perusahaan dipengaruhi oleh likuiditas, dan (Natahanael, 

2020) mendapati nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal, 

sementara (Maryam, Mus, 2020), (Alfianto, 2018) yang mendapati nilai 

perusahaan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan, kemudian 

(Arsal, 2021), (Natahanael, 2020) yang mendapati nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh profitabilitas dan struktur modal. Oleh karena itu rumusan 

masalah pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :   

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? 
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3. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2020? 

4. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian di buat berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah yang ada, yaitu:  

1. Untuk menguji hubungan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. 

2. Untuk menguji hubungan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. 

3. Untuk menguji hubungan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2020. 

4. Untuk menguji hubungan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada ilmu 

keuangan yang berkaitan dengan profitabilitias, likuiditas, pertumbuhan 

perusahaan, dan struktur modal serta pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan yang dibahas dalam penelitian ini.  

2. Manfaat Metodologis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

metodologi untuk mengembangkan nilai perusahaan, atau penelitian 

selanjutnya melakukan perubahan dan penambahan variabel, serta jangka 

waktu penelitian.  

3. Manfaat Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan syarat kepada 

manajemen perbankan bahwa untuk meningkatkan nilai perusahaan harus 

memperkuat profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis  

1. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

 Teori signalling pertama kali dinyatakan oleh (Bhattacharya, 1979) 

yang mengungkapkan bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal 

kepada pengguna laporan keuangan.Teori signal merupakan suatu gerakan 

yang dilakukan manajemen perusahaan dalam memberikan petunjuk kepada 

investor tentang prospek perusahaan tersebut (Eugene, 2010). Perusahaan 

dengan prospek yang menghasilkan keuntungan akan menghindari penjualan 

saham, karena biasanya penjualan saham sering dikaitkan dengan 

perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan dimana dapat 

menghilangkan kepercayaan dari investor. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

juga membahas reaksi para investor atas sinyal yang diterima dari 

perusahaan berupa informasi. Sinyal yang biasanya diterima tersebut dapat 

berupa sinyal positif (good news) maupun sinyal negatif (bad news) (Uli & 

Suryani, 2020).  

Investor tertarik terhadap suatu perusahaan dapat terjadi karena 

informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa yang 

akan datang. Fenomena laporan keuangan yang dipublikasikan menunjukkan 
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peran dari signaling theory. Signaling theory didasarkan pada asumsi bahwa 

informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Signaling 

theory menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. 

Manajer perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

melalui penerbitan laporan keuangan. Signaling theory mengemukakan 

tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal 

kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai 

apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Signaling Theory menyatakan bahwa apapun informasi yang terjadi 

dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberi efek bagi 

keputusan investor sebagai pihak yang menerima sinyal tersebut. Tanggapan 

para investor terhadap sinyal positif dan negatif sangat mempengaruhi 

kondisi pasar (Arsal, 2021). Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa 

prospek perusahaan baik, dan ingin agar harga saham meningkat, perlu 

mengkomunikasikan hal tersebut kepada investor dengan memberikan sinyal 

yang dapat dipercaya (Hanafi, 2016). 

Adanya kemungkinan terjadinya asimetri informasi antara manajemen 

dengan pihak yang memiliki kepentingan mendorong manajemen 

perusahaan untuk memberikan sinyal kepada pihak yang memiliki 

kepentingan agar dapat mengurangi asimetri informasi tersebut (Eugene, 
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2010). Sinyal yang dikeluarkan manajemen perusahaan merupakan hal yang 

penting, karena jika terus dan tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan 

membuat pihak yang memiliki kepentingan (investor maupun calon investor) 

sulit mendapatkan informasi serta memiliki keraguan untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Selain itu (Eugene, 2010) juga menyatakan bahwa 

informasi mengenai kondisi suatu perusahaan merupakan hal yang penting 

bagi beberapa pihak, karena informasi tersebut dapat menggambarkan 

kondisi perusahaan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan 

mendatang.  

Sinyal dapat berupa promosi atau informasi mengenai suatu 

perusahaan. Biasanya perusahaan mengeluarkan sinyal dalam bentuk 

laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan bagian terpenting 

bagi para pihak luar dalam melihat kondisi suatu perusahaan, laporan 

keuangan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh 

para investor. Untuk itu manajemen perlu memberikan informasi bagi pihak 

luar yang memiliki kepentingan (investor maupun calon investor). 

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki nilai baik 

akan memberikan sinyal pada pasar dengan harapan pasar akan melihat 

perusahaan tersebut dengan baik, sehingga dapat membandingkan dengan 

perusahaan yang buruk (Dwi, 2017). Sinyal tersebut dapat dinilai sebagai 

sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news) oleh pihak luar. Apabila 
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perusahaan mendapatkan kenaikan laba setelah mengeluarkan sinyal maka 

sinyal tersebut dikategorikan sebagai sinyal yang baik, sebaliknya jika setelah 

mengeluarkan sinyal, perusahaan mendapatkan penurunan laba maka sinyal 

tersebut dikategorikan sebagai sinyal yang buruk (Arsal, 2021). Sinyal yang 

baik dapat memberikan gambaran kepada pihak luar mengenai prospek 

perusahaan pada masa yang akan mendatang, sehingga mampu 

memberikan kepercayaan kepada investor dalam keputusan investasinya. 

2. Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah segala bentuk aktifitas perusahaan 

menurut (Riyanto, 2001) berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh 

dan menggunakan dana serta mengelola asset sesuai tujuan perusahaan 

secara menyeluruh. Sedangkan (Husnan, 2016) mengemukakan bahwa 

manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan 

pengendalian keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut 

disebut sebagai manajer keuangan. Banyak keputusan yang harus diambil 

dan berbagai kegiatan yang dijalankan, dimana kegiatan- kegiatan itu dapat 

dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan 

dana (allocation of fund) dan mencari pendanaan (raising of fund).  Dua 

kegiatan utama tersebut disebut fungsi keuangan. 

Manajemen keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan 

(financial market), yang menunjukkan pertemuan antara demand dan suppl. 
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Untuk pertimbangan praktis, dana tersebut dipisahkan menjadi dana jangka 

pendek di mana pasarnya disebut sebagai pasar uang (money market) dan 

dana jangka panjang disebut pasar modal (capital market). Dana yang 

diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan, dengan 

harapan untuk memperoleh hasil/laba yang lebih besar dari pengorbanannya. 

Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan, sehingga 

akan memengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara 

aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya keputusan pendanaan dan 

kebijakan deviden akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan. Apabila dana 

yang tertanam dalam jangka waktu lama perbandingan itu disebut struktur 

modal dan jika jangka pendek maupun jangka panjang perbandingannya 

disebut struktur finansial. Keputusan pendanaan dan kebijakan deviden 

memengaruhi kedua struktur tersebut. 

Manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan 

dengan pengalokasian dana maupun pengumpulan dana untuk membiayai 

investasi atau pembelanjaan secara efektif dan efisien dalam pandangan 

(Sartono, 2011). Istilah Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai 

manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam 

berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana 

untuk pembiyaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksana dari 

manajemen keuangan adalah manajer keuangan, meskipun fungsi seorang 
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manajer keuangan setiap organisasi belum tentu sama, namun pada 

prinsipnya fungsi utama seorang manajer keuangan adalah merencanakan, 

mencari, dan memanfaatkan dengan berbagai cara untuk memaksimumkan 

efisiensi (daya guna) dari operasi-operasi perusahaan. Manajemen keuangan 

merupakan aktivitas pemilik perusahaan untuk memperoleh sumber modal 

yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan 

seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba/keuntungan (Darsono, 2010). 

Manajemen keuangan adalah semua kegiatan operasional 

perusahaan dengan usaha untuk memperoleh dana dengan biaya yang 

murah serta usaha untuk memakai dan mengalokasikan dana secara efisien 

(Sutrisno, 2013). Manajemen keuangan adalah seluruh kegiatan operasional 

perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, 

menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan perusahaan 

secara keseluruhan (Harjito, 2017). Manajemen keuangan menjelaskan 

tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, seperti keputusan dalam 

investasi, keputusan pendanaan atau pemenuhan kebutuhan dana, dan 

keputusan kebijakan dividen.  

Manajemen keuangan definisi (Harjito, 2017) atau dalam literatur lain 

disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola 

aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain 
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manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) dalam 

memperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dari definisi tersebut ada 3 (tiga) fungsi utama dalam 

manajemen keuangan yaitu: 

• Keputusan investasi (Investment Decision) 

• Keputusan pendanaan (Financing Decision) 

• Keputusan pengelolaan aset (Asset Management Decision) 

Keputusan investasi merupakan keputusan yang paling penting 

diantara ketiga bidang keputusan tersebut, karena berpengaruh secara 

langsung terhadap besarnya rentabilitas dan aliran kas perusahaan untuk 

masa yang akan datang. Keputusan investasi dilakukan perusahaan dengan 

beberapa langkah. Pertama, manajer keuangan perlu menetapkan berapa 

aset secara keseluruhan (total assets) yang diperlukan perusahaan. Kedua, 

perlu ditetapkan komposisi aset aset tersebut yaitu berapa jumlah aktiva 

lancar (current assets) dan berapa jumlah aktiva tetap (fixed assets). Ketiga, 

untuk mencapai pemanfaatan aset secara optimal maka aset yang tidak 

ekonomis tidak perlu dikurangi atau diganti dengan aset baru, sehingga dapat 

mengurangi beban biaya, karena aset yang baru biasanya akan menghemat 

biaya operasi. 

Salah satu kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan dalam Al-

Qur’an dan Hadis adalah pasar modal. Sehingga hal tersebut dalam kajian 
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ijtihadi. Untuk menjelaskan status hukumnya, berikut ini beberapa dalil dan 

pendapat beberapa pakar :  

Pasar modal, sesuai dengan namanya merupakan kegiatan transaksi 

jual beli yang seharusnya mengikuti ketentuan syari’ah, tidak ada paksaan, 

tidak ada penipuan, ketidak pastian sesuatu yang dijual dan sebagainya. 

Dalam Al-Qur’an Allah mengingatkan antara lain dalam surah al-Nisa ayat 29 

Allah mengingatkan  

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. Dalam sebuah hadis 

dari Abu Hurairah disebutkan “Rasulullah SAW mencegah jual-beli dengan 

lontaran batu kecil dan yang mengandung unsur penipuan”. 

Dalam lintas awal sejarah Islam, istilah jual beli saham atau investasi 

belum dikenal, namun mudharabah atau bagi hasil, bisa disebut investasi 

langsung. Seperti disebutkan dalam kitab Fiqh al-Sunnah bahwa Abu Musa 

Al Asy’ari di Basrah menitipkan sejumlah uang kepada dua orang anak umar 

Bin Khattab r.a untuk disampaikan kepada orang tuanya di Madinah. Kepada 
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keduanya diizinkan untuk menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha 

selama dalam perjalanan dari Basrah ke Madinah, yang keuntungannya akan 

dibagi antara mereka berdua sebagai pengusaha dengan bapaknya sebagai 

pemilik modal dengan janji apabila harta tersebut binasa, maka keduanya 

akan bertanggung jawab. Dari riwayat di atas maka dapat dijadikan sebagai 

acuan dan dibenarkan dalam kegiatan pasar modal bila emiten menjamin 

pembagian pembagian deviden dan pelunasan emisi-nya. 

Sofyan Syafri Harahap menambahkan kata Islami setelah pasar 

modal, dimana dia mengatakan bahwa pasar modal Islami sama saja dengan 

pasar modal konvensional, namun surat-surat berharga atau saham yang 

diperdangangkan harus sesuai dengan syariat Islam dan perusahaan yang 

memperdagangkannya harus perusahaan yang tidak menyalahi syari’at. 

Artinya, tidak boleh ada unsur penipuan, kezaliman, unsur riba, insider 

trading, window dressing, dan transaksi yang tidak jujur lainnya. 

3. Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai 

sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasi 

(Arindita, 2015). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka 

semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai 

perusahaan menjadi lebih baik (Firaus et al., 2016). Profitabilitas juga bisa 
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disebut kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam penjualan, total 

aktiva ataupun modal sendiri. Profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba serta mengukur tingkat efisiensi dan 

keefektifan operasional dalam menggunakan aktiva perusahaan (Sartono, 

2011). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profit atau laba selama satu tahun berjalan yang dinyatakan dalam rasio laba 

operasi dengan penjualan dari data laporon laba rugi akhir tahun (Sujoko, 

2018). Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan ( E u g e n e ,  2 0 1 0 ) .  

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari operasi menyangkut aktiva yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Profitabilitas sangat penting bagi suatu perusahaan 

agar dapat melanjutkan operasinya dimasa mendatang, karena profitabilitas 

sendiri menunjukkan bagaimana prospek perusahaan tersebut dimasa yang 

akan datang. Analisis profitabilitas memberikan bukti pendukung mengenai 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan bagaimana keefektifan 

pengelolaan aktiva perusahaan (Smith, 1990). Dalam hal ini analisa 

profitabilitas akan membantu para investor jangka panjang untuk mengambil 

keputusan. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, 
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dan modal saham tertentu (Hanafi, 2016). Rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya, 

efisiensi ini dikaitkan dengan penjualan dan penghasilan yang diciptakan 

(Husnan, 2016). Rasio profitabilitas dapat diukur dengan :  

a. Net Profit Margin (NPM) yaitu perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak terhadap total penjualannya. Rumus NPM adalah 

sebagai berikut : 

NPM =  

 

Laba bersih setelah pajak dihitung dari laba sebelum pajak 

penghasilan dikurangi pajak penghasilan. Penjualan bersih 

menunjukkan besarnya hasil penjualan yang diterima oleh perusahaan 

dari hasil penjualan hasil produksi. 

b. Gross Profit Margin (GPM) yaitu perbandingan antara laba kotor 

dengan penjualan bersih. Rumus GPM adalah sebagai berikut: 

 GPM =      

 

Laba kotor (gross profit) dapat dihitung dengan mengurangi penjualan 

bersih dengan harga pokok produksi. 

c. Return on Asset (ROA) yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak 

dengan jumlah aktiva. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas 

X 100% 

X 100% 
Laba Kotor 

Penjualan Bersih 

Laba Bersih Setelah Pajak 

Penjualan Bersih 
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yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Rumus ROA adalah sebagai berikut: 

                      Laba Bersih 
 ROA  =                             x 100%               

        Total Aktiva 
 

d. Return on Equity (ROE) yaitu rasio laba bersih terhadap ekuitas 

saham biasa, yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari 

pemegang saham biasa. Rumus ROE adalah sebagai berikut: 

         
ROE =                                           x 100%  

 

Secara umum, profitabilitas merupakan kemampuan untuk 

mendapatkan laba atau keuntungan. Profitabilitas yaitu keberkahan dan 

keridhaan Allah SWT. Karena materi yang kita dapatkan tanpa ada aspek 

keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT hanyalah menjadi sebuah 

kesenangan sesaat di dunia, tidak akan ada nilai ibadahnya. Dan dalam hal 

pencapaian keberkahan dan keridhaan Allah SWT, terdapat hal yang 

seharusnya dilakukan oleh umat Muslim, yaitu dimulai sesuai dengan syariah 

Allah SWT yaitu modal dan jalan yang halal (Pratama, 2018).  

Profitablitas ataupun keuntungan hanyalah sebuah kelebihan dari 

modal. Untuk mencapai profitabilitas yang Islami harus diawali dengan modal 

yang Islami pula. Berawal dari modal Islami tersebut, seperti; membangun 

jaringan sebagai modal silaturahmi, keakraban, saling percaya, saling jujur 

Laba Bersih 

Total Modal Sendiri 
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dan hal baik lainnya. Profitabilitas dalam perspektif Islam bersifat intangible, 

tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, memiliki dampak yang besar serta 

berorientasikan akhirat (Pratama, 2018). 

Profitabilitas atau mencari keuntungan sama halnya dengan 

mengelola harta menurut Ustad Ziyad. Pengelolaan harta dalam konsep 

Islam dan konsep kapitalis mempunyai kemiripan tetapi tetap berbeda. Yang 

dimaksud mirip tapi berbeda disini ialah, tujuan mengelola harta ialah pasti 

mencari keuntungan, baik dalam pandangan kapitalis maupun pandangan 

Islam. Tidak mungkin dan tidak menampikkan kita sebagai pelaku ekonomi 

tidak mengejar sebuah keuntungan. Sedangkan yang dimaksud berbeda 

adalah dalam cara mendapatkannya. Untuk mencapai profitabilitas dalam 

Islam ini pasti juga harus dilalui dengan cara-cara yang benar (Pratama, 

2018).  

4. Likuiditas 

Suatu perusahaan dapat dikatakan dalam keadaan likuid menurut 

(Munawir, 2019) apabila perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya dengan tepat waktu serta perusahaan tersebut memiliki alat 

pembayaran maupun aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan 

hutang lancar (hutang jangka pendek) yang dimilikinya. Sementara (Riyanto, 

2001) mengatakan bahwa likuiditas adalah masalah yang berhubungan 

dengan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
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finansialnya dengan segera. Sedangkan (Harahap, 2009) menyatakan alat 

untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek berasal dari aktiva yang 

bersifat likuid antara lain, aktiva lancar dengan masa perputaran kurang dari 

satu tahun dimana aktiva lancar lebih mudah dicairkan daripada aktiva tetap 

yang memiliki masa perputaran lebih dari satu tahun.  

Likuiditas secara garis besar merupakan kemampuan perusahaan 

dalam membayarkan kewajiban lancar serta kemampuan mengubah aktiva 

lancar menjadi uang kas. Aktiva lancar biasanya terdiri dari surat berharga, 

piutang, dan persediaan, sedangkan kewajiban lancar terdiri dari hutang 

dagang, hutang bank jangka pendek (< dari 1 tahun), pajak, gaji pegawai, 

serta biaya lainnya yang harus segera dibayarkan oleh perusahaan.  

Likuiditas dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio likuiditas terbagi 

menjadi dua yaitu Current Ratio dan Quick Ratio. Current Ratio merupakan 

rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya dalam jangka pendek. Semakin besar Current Ratio yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan 

bawa perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya serta memberikan 

persepsi positif terhadap kondisi perusahaan dimata pihak luar. Quick Ratio 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan cara mengurangkan aktiva lancar 
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dengan persediaan kemudian hasil tersebut dibagi dengan kewajiban lancar. 

Dalam penelitian ini menggunakan Current Ratio, perhitungan Current Ratio 

dengan membandingkan total aktiva yang dimiliki dengan kewajiban 

lancarnya. 

5. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan mencerminkan bagaimana suatu 

perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan 

atau sistem ekonomi untuk industri yang sama. Pertumbuhan aset 

menunjukkan besarnya dana yang dialokasikan oleh perusahaan ke dalam 

asetnya. Pertumbuhan aset akan menuntut perusahaan untuk menyediakan 

dana yang memadai. Pertumbuhan aset yang meningkat memberikan sinyal 

bahwa perusahaan mampu menggunakan asetnya secara optimal (Susanto, 

2016). 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam 

hubungannya dengan leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai 

sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya keagenan (agency cost) 

antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, sebaliknya 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah sebaiknya 

menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya karena penggunaan 

hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara 

teratur. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar 
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kebutuhan dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk 

pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk 

menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak 

membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik digunakan untuk 

ekspansi. Potensi pertumbuhan ini didapat diukur dari besarnya biaya 

penelitian dan pengembangan. Semakin besar costnya maka berarti ada 

prospek perusahaan untuk tumbuh (Sartono, 2011) 

Pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset diamana 

pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan 

datang dan pertumbuhan yang datang (Taswan, 2003). Growth adalah 

perubahan (penurunan atau peningkatan) total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. Pertumbuhan aset dihitung sebagai persentase perubahan aset 

pada saat tertentu terhadap tahun sebelumnya (Dhani & Utama, 2017). 

Berdasarkan difinisi di atas dapat dijelaskan Growth merupakan perubahan 

total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh 

perusahaan selama satu periode (satu tahun). 

Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan 

yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini bahwa 

persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam 

mengukur growth perusahaan (Rukmantari, 2016).  
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Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan akan menunjukkan sampai 

seberapa jauh perusahaan akan menggunakan hutang sebagai sumber 

pembiayaannya. Dalam hubungannya dengan leverage, perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai 

sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya keagenan (agency cost) 

antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, sebaliknya 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah sebaiknya 

menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan karena penggunaan 

hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara 

tetatur. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan potensial yang tinggi 

memiliki kecendrungan untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa 

yang akan datang dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga memungkinkan 

perusahaan untuk memiliki biaya modal rendah, oleh sebab itu, leverage 

memiliki hubungan negative dengan tingkat pertumbuhan sehingga semakin 

tinggi pertumbuhan, maka semakin rendah pula rasio hutang terhadap 

ekuitas, dengan asumsi variabel yang lain konstan. 

Pertumbuhan perusahaan diukur menggunakan Asset Growth Ratio. 

ARG merupakan selisih antara total aktiva yang dimiliki perusahaan pada 

saat periode sekarang dengan sebelumnya terhadap total aktiva periode 
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sebelumnya. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil dari 

operasional perusahaan (Mahatma dan Wirajaya, 2014).  

ARG = Total Aktiva t – Total Aktiva t-1  

Total Aktiva t-1 

Keterangan:  

Total aktiva : Total aktiva periode sekarang  

Total aktiva : Total aktiva periode sebelumnya 

6. Struktur Modal  

a. Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal 

asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah utang 

baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri 

bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan 

perusahaan. Struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan utang 

untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, 

investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat 

pengembalian investasinya. 

Kebutuhan dana yang berasal dari dalam atau sering disebut modal 

sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri seperti 

cadangan laba yang berasal dari pemilik seperti modal saham (Riyanto, 

2001). Modal inilah yang menjadi tanggungjawab terhadap keseluruhan risiko 

x 100% 
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perusahaan dan dijadikan jaminan bagi kreditor. Sedangkan dana yang 

berasal dari luar adalah modal yang berasal dari kreditor (penyandang dana), 

modal inilah yang merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Tujuan dari manajemen struktur modal adalah menggabungkan 

sumber-sumber dana yang digunakan perusahaan untuk biaya operasi. 

Dengan kata lain, tujuan ini dapat dilihat sebagai pencarian gabungan dana 

yang akan meminimumkan biaya mdal dan dapat memaksimalkan harga 

saham.  

b. Teori Struktur Modal 

Teori yang terkait dengan struktur modal antara lain : 

1) Modigliani-Miller (MM) Theory 

a) Teori MM Tanpa Pajak 

Teori struktur modal yang pertama adalah teori Modigliani dan 

Miller (teori MM). Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak 

relevan atau tidak memengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan 

beberapa asumsi untuk membangun teori mereka (Eugene, 2010) yaitu : 

• Tidak terdapat agenicy cost, 

• Tidak ada pajak, 

• Investor dapat berutang dengan tingkat suku bunga yang sama 

dengan perusahaan, 
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• Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen 

mengenai prospek perusahaan di masa depan, 

• Tidak ada biaya kebangkrutan, 

• Earning Before Interest and Taxes (EBIT) tidak dipengaruhi 

oleh pengguna utang, 

• Para investor adalah price-takers, 

• Jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga 

pasar (market value). 

Dengan asumsi-asumsi tersebut, MM mengajukan dua preposisi 

yang dikenal sebagai preposisi MM tanpa pajak. 

Preposisi I : nilai dari perusahaan yang berutang sama dengan 

nilai dari perusahaan yang tidak beruntung. Implikasi dari preposisi I ini 

adalah struktur modal dari suatu perusahaan tidak relevan, perubahan 

struktur modal tidak memengaruhi nilai perusahaan dan wighted 

average cost of capital (WACC) perusahaan akan tetap sama tidak 

dipengaruhi oleh bagiamana perusahaan memadukan utang dan modal 

untuk membiayai perusahaan. 

Preposisi II : biaya modal saham akan meningkat apabila 

perusahaan melakukan atau mencari pinjaman dari pihak luar. Risk of 

the equity  bergantung pada risiko dari operasional perusahaan. 

(Brealey, Myers, Marcus, 2007) menyimpulkan dari teori MM tanpa 
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pajak ini yaitu tidak membedakan antara perusahaan berutang atau 

pemegang saham berutang pada saat kondisi tanpa pajak dan pasar 

yang sempurna. Nilai perusahaan tidak bergantung pada struktur 

modalnya. Dengan kata lain, manajer keuangan tidak dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengubah proporsi debt dan 

equity yang digunakan untuk membiayai perusahaan. 

2) Pecking Order Theory 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat 

utangnya rendah menurut (Brealey, Myers, Marcus, 2007) dikarenakan 

perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana 

internal yang berimpah. Secara spesifik perusahaan mempunyai urut-urutan 

preferensi (hierarki) dalam penggunaan dana. Menurut (Megginson et al., 

2006), dalam memilih sumber pendanaan, yaitu : 

a) Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana 

dari dalam atau pendanaan internal dari pada pendanaan 

ekstenal. 

b) Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan 

memilih pertama kali mulai dari sekuritas yang paling aman, 

yaitu utang yang paling rendah risikonya, turun ke utang yang 

lebih berisiko, sekuritas hybrid seperti obigasi konversi, saham 

preferen, dan yang terakhir saham biasa. 
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c) Terdapat kebijakan dividen yang konstan, yaitu perusahaan 

akan menetapkan jumlah pembayaran dividen yang konstan, 

tidak terpengaruh seberapa besarnya perusahaan tersebut 

untung atau rugi. 

d) Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena 

adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat 

keuantungan, serta kesempatan investasi, maka perusahaan 

akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. 

Pecking order theory tidak mengindikasikan target struktur 

modal. Pecking order theory menjelaskan urut-urutan 

pendanaan. Manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat 

utang yang optimal. Kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan 

investasi. Pecking order theory ini dapat menjelaskan mengapa 

perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi 

justru mempunyai tingkat utang yang kecil. 

3) Equity Market Timing 

Perusahaan-perusahaan akan  menerbitkan equity pada saat market 

value tinggi dan akan membeli kembali equity pada saat market value 

rendah yang diungkapkan oleh (Baker & Wurgler, 2002). Praktik inilah yang 

kemudian disebut sebagai equity market timing. 
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Tujuan dari melakukan equity market timing ini adalah untuk 

mengeksploitasi fluktuasi sementara yang terjadi pada cost of equity 

terhadap cost of other forms of capital. Menurut (Baker & Wurgler, 2002), 

“Struktur modal adalah hasil kumulatif dari usaha melakukan equity market 

timing di masa lalu”. Baker dan Wurgler menemukan bahwa perusahaan 

dengan tingkat utang rendah adalah perusahaan yang menerbitkan equity 

pada saat market value tinggi dan perusahaan dengan tingkat utang tinggi 

adalah perusahaan yang menerbitkan equity pada saat market value 

rendah. Baker dan Wurgler menggunakan market-to-book ratio, yang 

umumnya digunakan sebagai proxy untuk mengukur kesempatan investasi, 

namu dalam teorinya market-to-book ratio juga digunakan untuk melihat 

apakah nilai suatu ekuitas itu over valued atau under valued. (Baker & 

Wurgler, 2002) membangun suatu model variabel yaitu external finance 

weighted-average market-to-book ratio. Variabel ini adalah rata-rata 

tertimbang dari market-to-book ratio suatu perusahaan di masa lampau. 

Variabel ini digunakan oleh Baker dan Wurgler untuk melihat usaha dari 

suatu perusahaan dalam melakukan equity market timing. 

Ada dua versi dari equity market timing yang mengikuti hasil 

penelitian (Baker & Wurgler, 2002). Yang pertama adalah versi dinamis 

mengenai informasi asimetris yang mengasumsikan rasional manajer dan 

investor. Versi kedua melibatkan para investor atau manajer yang tidak 
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rasional dan persepsi dari mispricing. Para manajer akan menerbitkan 

equity saat mereka yakin bahwa cost of equity rendah dan membeli kembali 

equity saat cost of equity tinggi. Market-to-book diketahui secara umum 

bekorelasi negatif dengan future equity returns, dan nilai ekstrim dari 

market-to-book dikaitkan dengan ekspektasi dari investor, sesuai dengan 

penelitian dari (La Porta et al., 1999). Apabila manajer mencoba untuk 

mengeksploitasi terlalu jauh (ekstrim) ekspektasi-ekspektasi dari investor, 

net equity issues akan berkorelasi positif dengan market-to-book. Apabila 

tidak terdapat struktur modal yang optimal, manajer tidak perlu mengganti 

keputusan-keputusan pendanaannya pada saat perusahaan telah dinilai 

dengan benar dan cost of equity terlihat normal, hal ini menunggu fluktuasi-

fluktuasi sementara yang terjadi pada market-to-book mempunyai efek yang 

tetap pada laverage. 

7. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari ekuitas perusahaan 

ditambah dengan nilai pasar hutang menurut (Sulindawati, Yuniarta, 2017). 

Adanya pertambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dan utang perusahaan 

tersebut dapat mencerminkan nilai perusahaan. Adapun tugas staf keuangan 

ialah mendapatkan dan mengoperasikan sumber-sumber daya yang dimiliki 

perusahaan sehingga dapat memaksimumkan nilai perusahaan dengan 

berbagai aktivitas.  
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Nilai perusahaan merupakan perbandingan antara harga pasar per 

lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Nilai perusahaan dapat 

dihitung dengan Price to Book Value (PBV). PBV mengukur nilai yang pasar 

kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai suatu perusahaan 

yang tumbuh (Eugene, 2010). 

PBV = Harga Pasar Per Lembar Saham  
  
Nilai Buku Per Lembar Saham 

Keterangan:  

Harga pasar saham  : Harga pasar per lembar saham biasa  

        Nilai buku  :  Modal Sendiri  

Jumlah saham yang beredar 

(Sartono, 2011) tujuan normatif dari manajemen keuangan adalah 

maximization wealth of stockholders atau memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham yaitu dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai 

sekarang perusahaan. Dalam memaksimumkan kemakmuran para 

pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih 

dalam pengertian akuntansi. Untuk melihat nilai perusahaan yang belum go 

public dapat diukur dengan harga jual seandainya perusahaan tersebut akan 

dijual. Sehingga, tidak hanya nilai dari aset (laporan di neraca) tetapi 

diperhitungkan juga tingkat resiko usaha tersebut, prospek perusahaan, 

manajemen lingkungan kerja dan sebagainya. Adapun indikasi nilai 

perusahaan adalah sebagai berikut: 
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a. Perusahaan belum go public, harga seandainya perusahaan dijual.  

b. Perusahaan go public, harga saham yang diperjualbelikan di pasar 

saham atau pasar modal.  

Pada dasarnya memaksimumkan nilai perusahaan berbeda dengan 

memaksimumkan laba, sebab perusahaan bisa saja meningkatkan laba 

dengan cara yaitu mengeluarkan saham dengan hasil penjualannya nanti 

akan diinvestasikan ke deposito atau obligasi pemerintah. Dengan cara ini 

maka laba dijamin akan meningkat tetapi keuntungan per lembar saham akan 

menurun, sebab jumlah lembar saham yang beredar akan bertambah, 

sehingga mengakibatkan kondisi perusahaan tidak baik. Memaksimalkan nilai 

perusahaan tidak sama dengan memaksimalkan laba per lembar saham, 

sebab tujuan memaksimalkan laba ini tidak memperhatikan waktu serta 

lamanya keuntungan yang diharapkan. Selain itu tidak mempertimbangkan 

resiko dari keuntungan di masa mendatang. Jika suatu usulan mengandung 

resiko besar, maka kenaikan keuntungan per lembar saham nantinya akan 

diikuti dengan penurunan harga saham perusahaan (Sulindawati, Yuniarta, 

2017). 

Tujuan keputusan keuangan merupakan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan (Husnan, 2016). Tujuan ini digunakan dalam memaksimalkan 

nilai perusahaan maka pemilik perusahaan nantinya akan menjadi lebih 

makmur (atau akan semakin kaya). Nilai perusahaan itu sendiri adalah suatu 
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harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut 

dijual.  

(Faizal, 2009) terdapat rasio penilaian untuk mengindikasikan nilai 

perusahaan berdasarkan atas prospek dan resiko usaha. Apabila 

perusahaan sudah go public nilai saham tersebut ada dua (2) jenis meliputi: 

a. Nilai menurut buku (book value), merupakan nilai dari suatu aktiva 

yang terdapat atau tercantum pada laporan neraca perusahaan. Book 

value per lembar saham merupakan aktiva bersih yang dimiliki 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Sebagai 

contoh, nilai buku saham preferen perusahaan adalah jumlah yang 

harus dibayarkan oleh investor yang awalnya untuk membayar saham 

itu dan jumlah yang akan diterima oleh perusahaan ketika saham 

diterbitkan. Nilai buku juga bisa diartikan sebagai nilai pengganti, yaitu 

pengorbanan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan 

suatu aset yang saat ini dipergunakan. Selain itu dapat juga diartikan 

nilai yang dicatat saat saham dijual oleh perusahaan.  

b. Nilai menurut pasar (market value), merupakan harga saham yang 

terjadi di pasar saham atau bursa efek pada saat tertentu dan 

ditentukan oleh pelaku pasar. Dalam hal ini nilai pasar ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham tersebut di pasar bursa.  
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Jika seorang investor mempercayai bahwa nilai perusahaan 

tergantung dari prospek perusahaan yang bersangkutan di masa yang akan 

datang dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan aliran kas di masa mendatang, maka nilai perusahaan tersebut 

dapat ditentukan dengan cara mendiskontokan nilai-nilai arus kas di masa 

depan menjadi nilai sekarang. Pengertian dari nilai sekarang (present value) 

itu sendiri adalahnilai pada tanggal tertentu dari suatu pembayaran di masa 

depan. Adapun nilai yang erat kaitannya dengan nilai perusahaan 

diantarannya:  

a. Nilai intrinsik, yaitu suatu nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini 

bukan sekedar harga aset perusahaan, melainkan nilai perusahaan 

sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan 

keuntungan di kemudian hari.  

b. Nilai likuiditas, yaitu nilai jual seluruh aset suatu perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

tersebut.  

B. Tinjauan Empiris 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk memperjelas 

gambaran dalam kerangka pemikiran penlelitian : 
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1. Sandra dan Triyani (2019) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, 

Struktur Modal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai 

Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, struktur modal, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Objek penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2014-

2016. Pengambilan sampel mengggunakan metode purposive sampling 

sebanyak 7 kriteria dan diperoleh sampel sebanyak 141 perusahaan. 

Pengujian yang dilakukan adalah uji analisis statistik deskriptif, uji 

kesamaan koefisien, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Hasil 

penelitian ini adalah tidak terdapat cukup bukti bahwa pertumbuhan 

perusahaan, likuiditas, struktur modal, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dan terdapat cukup bukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Rusdaniah (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel 

Mediasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur 
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Modal, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Profitabilitas sebagai variabel mediasi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian 

yang digunakan adalah tahun 2015-2017. Jenis penelitian ini adalah 

asosiatif kausal. Populasi ini meliputi semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 144 perusahaan. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, dan 

diperoleh sebanyak 40 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa 

struktur modal yang diproksikan dengan DER tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV, likuiditas yang 

diproksikan dengan CR tidak berpengaruh terhadap PBV, SIZE yang 

diproksikan dengan Ln Aset berpengaruh positif signifikan terhadap PBV, 

DER tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan 

ROE, CR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, SIZE berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROE. 

3. Sudiani, Darmayanti (2016) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan, Dan Investment 

Opportunity Set Terhadap Nilai Perusahaan”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan, 

dan investment opportunity set terhadap nilai perusahaan sektor industri 
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barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia yang berjumlah 37 perusahaan periode 2012-2014. Teknik 

penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga 

sampel akhir yang didapatkan adalah 26 perusahaan yang tergabung 

dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik 

dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 22 for 

windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa: profitabilitas dan investment 

opportunity set berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014, likuiditas dan pertumbuhan berpengaruh negatif 

namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan sektor industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

4. Chasanah, Adhi (2017) melakukan penelitian dengan judul 

“Profitabilitas, Struktur Modal Dan Likuiditas Pengaruhnya Terhadap 

Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Real Estate Yang Listed Di Bei 

Tahun 2012-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Profitabilitas, 

Struktur Modal dan Likuiditas pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Real Estate yang Listed di BEI Tahun 2012-2015. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan real 
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estate yang listed di BEI pada tahun 2012-2015 sebanyak 40 perusahaan, 

sehingga jumlah sampel 160. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi berganda dengan asumsi klasik multikolinearitas, autokorelasi, 

heteroskedastisitas dan normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel ROA dan DER berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. 

Sedangkan variabel CR tidak berpengaruh negative signifikan terhadap 

PBV. Nilai adjusted r square sebesar 0,206 yang berarti bahwa variabel 

ROA, CR dan DER mampu menjelaskan PBV sebesar 20,6%. 

5. Alvianto (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan Dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen di dalam penelitian 

ini adalah struktur modal, pertumbuhan perusahaan dan profitabiltas. 

Variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah 

studi empiris dan data yang digunakan adalah data sekunder yang 

didapat dari teknik dokumentasi. Penelitian ini mengamati perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
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Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sementara secara parsial struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Munawir dan Suryanti (2019) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 

Profitabilitas dan Nilai Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

profitabilitas dan nilai perusahaan. Jumlah populasi dan sampel sebanyak 

167 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda (multiple regression) dan diperluas dengan analisis jalur 

(path analysis). Hasil penelitian ini menemukan variabel struktur modal 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan 

nilai perusahaan. Variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Variabel Struktur modal dan pertumbuhan 
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perusahaan berpengaruh positif dan signifikan melalui profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.  

7. Amelia dan M. Anhar (2019) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2013-2017)”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan 

mempengaruhi secara signifikan Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas 

sebagai variabel intervening pada Perusahaan pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017. Struktur Modal diproksi 

menggunakan Debt-to-Equity Ratio (DER), Pertumbuhan Perusahaan 

diproksi menggunakan perhitungan Perubahan Total Aktiva, Profitabilitas 

diproksi menggunakan Return On Equity (ROE) dan Nilai Perusahaan 

diproksi menggunakan Price to Book Value (PBV). Dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berjumlah 33 perusahaan dari populasi yang berjumlah 41 perusahaan 

dan periode penelitian berjumlah 5 tahun. Penelitian kausal-komparatif ini 

menggunakan data panel dengan teknik pengumpulan data secara 

dokumentasi atau arsip dari Indonesian Capital Market Electronik Library. 
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Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Path Analysis. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Struktur Modal berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan, Pertumbuhan 

Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas dan Nilai 

Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. Kemudian Profitabilitas tidak mampu memediasi pengaruh 

Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan, namun mampu memediasi 

pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. 

8. Harusi, Ali, Sobarsyah (2020) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh struktur modal Dan Pertumbuhan Terhadap Profitabilitas 

Dan Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Otomotif Yang 

Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis jalur. Hasil 

analisis dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa struktur modal 

(DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai 
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perusahaan. Pertumbuhan perusahaan memberikan pengaruh yang 

bermakna dalam meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas (ROA) 

yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa profitabilitas dapat 

memediasi pengaruh struktur modal (DER) terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini dapat dilihat bahwa struktur modal (DER) mempengaruhi profitabilitas 

(ROA) sehingga berimplikasi terhadap rendahnya nilai perusahaan (PER). 

Hasil uji mediasi yang menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memiliki 

pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan, yang 

artinya pertumbuhan perusahaan mempengaruhi peningkatan 

profitabilitas (ROA) yang berimplikasi dalam meningkatkan nilai 

perusahaan (DER).  

9. Ukhriyawati dan Dewi (2020) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Lq-45 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa pengaruh struktur modal yang diukur dengan debt to equity 

ratio (DER), pertumbuhan perusahaan diukur dengan selisih total aset 

yang dimiliki perusahaan pada periode sekarang dan periode sebelumnya 

dan ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai logaritma natural dari 

total aset terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan price to book 
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value (PBV) pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metode pengambilan data yang digunakan adalah purpose 

sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017 dengan 

jumlah sampel 24 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial (1) 

struktur modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). (2) Secara parsial pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (3) 

Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). (4) Secara uji F (simultan), struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan terhadap nilai 

perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

10. Fauziah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderasi 

(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 
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Periode 2016-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai 

variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia 

dengan menggunakan unit analisis perusahaan manufaktur. Metode 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu 255 

perusahaan dengan periode penelitian tahun 2016-2018. Hubungan atau 

pengaruh terhadap variabel tersebut dijelaskan dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, struktur modal mampu memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, struktur modal mampu 

memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan pada nilai perusahaan. 

11. Muryani Arsal (2021) melakukan penelitian dengan judul “Impact of 

earnings per share and dividend per share on firm value” Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba per saham (EPS) 

dan dividen per saham (DPS) terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Penelitian ini menggunakan data dari 6 

perusahaan industri makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Model regresi berganda yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa laba per saham secara terpisah berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap nilai perusahaan. Namun demikian, deviden per saham tidak 

berpengaruh secara substansial terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini juga menemukan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi 

secara simultan oleh EPS dan DPS. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa investor dapat menggunakan Earnings per Share sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi, khususnya di Bursa Efek Indonesia 

bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri makanan.  

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil empiris dari penelitian 

terdahulu, maka pada bagian ini dirangkum kembali secara ringkas untuk 

dijadikan acuan dalam mengembangkan kerangka proses berpikir. 

Profitabilitas sebagai salah satu indikator untuk nilai perusahaan, dimana 

salah satu alat ukurnya adalah ROA (Return on Asset) seperti yang 

digunakan oleh (Chasanah, Amalia, 2017), (Harusi et al., 2020).  Likuiditas 

sebagai jg salah satu indikator untuk nilai perusahaan, dimana salah satu alat 

ukurnya yang digunakan adalah CR (Current Ratio) seperti yang digunakan 

oleh (Oktrima, 2017), (Fajriyati, 2019). Pertumbuhan Perusahaan juga salah 

satu indikator untuk nilai perusahaan, dimana alat ukurnya adalah Growth 

selisih antara total aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat periode 

sekarang dengan sebelumnya terhadap total aktiva periode sebelumnya, 

seperti yang digunakan oleh (Rusdaniah, 2019), (Alfianto, 2018). Dan 
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Struktur Modal bagian dari indikator untuk nilai perusahaan, dimana alat 

ukurnya adalah DER (Debt to Equity Ratio)  seperti yang digunakan oleh 

(Munawir, 2019), (Ukhriyawati, 2019).   

Berdasarkan uraian diatas telah ditentukan variabel yang akan diteliti, 

maka selanjutnya keterkaitan anatar variabel yang ada. Variabel independen 

Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan dan Struktur Modal akan 

dikaji apakah dapat membangun variabel dependen yaitu nilai perusahaan. 

Untuk memperjelas konsep penelitian ini maka kerangka konseptual yang 

dikembangkan dalam penelitian ini diuraikan dalam gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis  

Menurut (Sugiyono, 2013) hipotesis merupakan jawaban atau dugaan 

sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, 

maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul 

dan akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui 

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konsep yang 

dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah: 

1) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas merupakan suatu tolak ukur sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan (Weston dan 

Coveland, 1992). Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang 

saham. Maka, akan terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan 

harga saham dimana tingginya harga saham akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Ni Kadek & Ni Putu, 2016), (Uli & 

Suryani, 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian (Natahanael, 

2020), (Oktrima, 2017) mendapati profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, Oleh karena itu peneliti menilai kembali 

dengan mengajukan terbanyak untuk membuktikan apakah hasilnya 

mendukung atau berbeda. 
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Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  

2) Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menandakan bahwa 

perusahaan mempunyai kesanggupan dalam membayar utang lancarnya 

secara tepat waktu dengan aktiva lancar yang dimilikinya tanpa mengganggu 

aktivitas operasional pada perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadi 

salah satu terapan dari signalling theory dimana perusahaan memberikan 

sinyal positif bagi investor, sehingga investor tertarik untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Fajriyati, 2019), 

(Maryam, Mus, 2020) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian (Ni Kadek & Ni Putu, 

2016), mendapati likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, Oleh karena itu peneliti menilai kembali dengan 

mengajukan terbanyak untuk membuktikan apakah hasilnya mendukung atau 

berbeda.  

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H2: Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  

3) Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari perubahan total asset 

perusahaan, karena perubahan aset suatu perusahaan baik itu berupa 
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peningkatan maupun penurunan dapat menandakan bahwa suatu 

perusahaan berkembang atau tidak. Apabila perusahaan mampu 

meningkatkan aset, maka diperkirakan hasil operasional perusahaan juga 

akan meningkat sehingga semakin besar pula tingkat kepercayaan pihak luar 

terhadap suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Munawir, 2019), 

(Alfianto, 2018) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian 

(Maryam, Mus, 2020), (Ukhriyawati, 2019) mendapati pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, Oleh karena itu peneliti menilai kembali dengan mengajukan 

terbanyak untuk membuktikan apakah hasilnya mendukung atau berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H3: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  

4) Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

Struktur modal merupakan proporsi pembiayaan jangka panjang 

permanen perusahaan yang terdiri daris aham preferen, ekuitas saham biasa 

dan hutang. Jika perusahaan menggunakan utang jangka panjang untuk 

membiayai asetnya maka nilai perusahaan dapat ditingkatkan. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan teori trade off dimana perusahaan dapat 

memanfaatkan utang selagi ada manfaatnya (penghematan biaya pajak dan 

biaya lainnya dibandingkan dengan membayar bunga. Selain itu dalam 
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signaling theory menjelaskan bahwa apabila dana internal perusahaan 

digunakan untuk membiayai usahanya sehingga investor akan melihat 

sebagai sinyal positif. Penelitian yang dilakukan (Dominika, 2017), 

(Natahanael, 2020) menemukan bahwa struktur modal berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian (Hendra, 2019), 

(Harusi et al., 2020) mendapati Struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. Oleh karena itu peneliti menilai kembali dengan 

mengajukan terbanyak untuk membuktikan apakah hasilnya mendukung atau 

berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H4: Struktur Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif  adalah data yang menginterpretasikan data 

dalam bentuk angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut 

(Sugiyono, 2013) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data eviews, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini akan diuji 

hubungan kausal atau pengaruh dari masing-masing variabel. Penelitian 

yang menguji pengaruh variabel Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan 

Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan di laksanakan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor 

Perwakilan Makassar (Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh 

Makassar). Lokasi penelitian ini dipilih karena Bursa Efek Indonesia (BEI) 

adalah wadah yang menyediakan data dan akan diteliti oleh peneliti yaitu 

Laporan Keuangan Perbankan Perusahaan yang terdaftar dari tahun 2016-

2020. Data penelitian ini diperoleh dari media eletronik melalui situs internet 
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www.idx.co.id. Waktu penelitian yang dilaksanakan di kantor Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama dua bulan. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2013) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitan ini adalah 46 

jenis Perusahaan Perbankan di Indonesia yang listing atau go public di di 

Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 3.1 

Populasi Perusahaan Perbankan 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 

2 AGRS Bank IBK Indonesia Tbk. 

3 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk. 

4 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

7 BBHI Bank Harda Internasional Tbk. 

8 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

9 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 

10 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 

http://www.idx.co.id/
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11 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 

12 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

13 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) 

14 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 

15 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk 

16 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

17 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten 

18 BGTG Bank Ganesha Tbk. 

19 BINA Bank Ina Perdana Tbk. 

20 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jabar 4 

21 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jatim 

22 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 

23 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 

24 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

25 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

26 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

27 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 

28 BNLI Bank Permata Tbk 

29 BSIM Bank Sinarmas Tbk 

30 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 

31 BTPN Bank BTPN Tbk. 

32 BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasion 

33 BVIC Bank Victoria International Tbk. 

34 DNAR Bank Oke Indonesia Tbk. 

35 INPC Bank Artha Graha Internasional 
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36 MAYA Bank Mayapada Internasional 

37 MCOR Bank China Construction 

38 MEGA Bank Mega Tbk. 

39 NAGA Bank Mitra Niaga Tbk. 

40 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

41 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 

42 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

43 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 

44 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk.  

45 BANK Bank Net Indonesia Syariah Tbk 

46 BBSI Bank Bisnis Internasional Tbk 

Sumber: https://www.sahamgain.com 

2. Sampel Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2013), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi, untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative 

(mewakili populasinya). 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah bentuk pengambilan sampel yang 

berdasarkan atas kriteria-kriteria tertentu, karakteristik atau ciri-ciri 

tertentu berdasarkan ciri atau sifat populasinya. Kriteria pemilihan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Perusahaan sektor perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia.  

b. Menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama 

tahun 2016 - 2020. 

c. Perusahaan yang membagikan deviden selama tahun 2016 – 

2020. 

d. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar secara berturut-turut 

di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kepemilikan manajerial 

selama tahun 2016-2020. 

Tabel 3. 2 
Proses Purposive Sampling Penelitian 

No Kriteria Sampel Penelitian Total 

1 
Perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 
2016-2020 46 

2 
Terdaftar secara berturut-turut di BEI dan 
memiliki kepemilikan manajerial selama tahun 
2016-2020. 

35 

3 
Menerbitkan laporan keuangan secara berturut-
turut selama tahun 2016-2020. 33 

4 Membagikan dividen selama tahun 2016-2020. 11 
Perusahaan Sampel  11 
5 Periode pengamatan tahun 2016-2020. 5 

Sampel akhir untuk pengujian 55 
     Sumber : Data sekunder diolah 

D. Metode Pengumpuan Data 

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan 

melalui dua tahap yaitu : 
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1. Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung melalui 

literatur, hasil penelitian dari pihak lain, jurnal keuangan, tesis dan laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan. 

2. Tahap kedua dilakukan dengan mengumpulkan data yang menyangkut 

laporan keuangan yaitu laba bersih, total aktiva, activa lancar, hutang 

lancar, harga pasar per lembar saham, nilai buku per lembar saham yang 

diperoleh dari  www.idx.co.id oleh Bursa Efek Indonesia. 

E. Definisi Operasional Pengukuran Variabel Penelitian 

Pengukuran perbankan yang digunakan yaitu dengan melihat kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dari 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2020. Peneliti menggunakan periode waktu dari tahun 2016-

2020 karena data tersebut merupakan data terbaru dan belum diiteliti oleh 

peneliti sebelumnya. Kinerja dapat diketahui jika perusahaan tersebut 

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan 

ini berupa tujuan-tujuan dan target yang akan dicapai, tanpa adanya tujuan 

atau target kinerja perusahaan tidak dapat diuji karena tidak ada tolak ukur 

keberhasilan. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Definisi konsep dari variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :   

1. Profitabilitas  

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham tertentu. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan.  

                      Laba Bersih 
 ROA  =                           x 100%               

        Total Aktiva 
 
2. Likuiditas  

Likuiditas merupakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini 

membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan.  

CR =   Aktiva Lancar 
Hutang lancar 

3. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan selisih antara total aktiva yang 

dimiliki perusahaan pada saat periode sekarang dengan sebelumnya 

terhadap total aktiva periode sebelumnya. Pertumbuhan perusahaan 

menunjukkan perubahan peningkatan atau penurunan total aktiva yang 

dimiliki suatu perusahaan.  

ARG = Total Aktiva t – Total Aktiva t   -1  
Total Aktiva t 

x 100% 
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4. Struktur Modal 

Struktur modal adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas, saham preferen 

dan saham biasa. Struktur modal diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

   Total Hutang 
Debt to Equity Ratio =       

      Modal 
 

5. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan perbandingan antara harga pasar per 

lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Nilai perusahaan 

menunjukkan tingkat kesejahteraan pemilik perusahaan. Semakin tinggi nilai 

perusahaan, maka semakin sejahtera pemilik perusahaan. 

PBV = Harga Pasar Per Lembar Saham  

Nilai Buku Per Lembar Saham 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan bantuan software eviews untuk menguji 

setiap variabel independen terhadap variabel dependen, untuk itu digunakan 

teknik analisis regresi linier berganda.  

Dalam Modul Eviews (Econometric Views) adalah software 

pengolahan data yang digunakan oleh peneliti. Eviews menawarkan akses 

statistik yang kuat kepada peneliti akademis, perusahaan, instansi 
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pemerintah, dan siswa seperti peramalan (forecasting), hubungan 

(Correlation), pengaruh dan sebagainya. 

1. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk dapat mengetahui apakah terdapat 

penyimpangan-penyimpangan regresi pada data penelitian tersebut. Pada 

penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Setelah data 

penelitian terbebas dari penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik, maka 

selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis dan koefisien 

determinasi (R2). 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas menurut (Ghozali, 2016) untuk menguji apakah nilai 

residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal 

atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.  

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Kolmogrov-sminov dengan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2016). 

H0 : residual berdistribusi normal  

Ha : residual tidak berdistribusi normal 
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b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas menurut (Ghozali, 2016) bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau 

sempurna antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada 

hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat 

dinyatakan adanya gejala multikorlinear pada penelitian. 

Dasar pengambilan sebuah keputusan, Jika nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance (TOL) tidak kurang dari 

0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas (Ghozali, 

2016). 

c. Uji Autokolerasi  

Uji autokolerasi merupakan kolerasi yang terjadi antara residual 

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-Watson (D-W Test), 

adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya 

korelasi serial dalam model regresi, atau untuk mengetahui apakah di 

dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-

variabel yang diamati. 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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• Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau DW < - 2 

• Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 

atau -2 < DW < +2 

• Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas 2 atau DW > 2 

2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis linier berganda digunakan untuk menguji suatu hipotesis 

dalam penelitian ini. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan arah hubungan 

antara variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2016).  

Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Keterangan:  

Y = Nilai perusahaan (PBV)  

a = Konstanta persamaan regresi  

b1 = Koefisien regresi profitabilitas 

b2 = Koefisien regresi likuiditas  

b3 = Koefisien regresi pertumbuhan perusahaan 

b4 = Koefisien regresi struktur modal 

x1 = Profitabilitas (ROA)  

x2 = Likuiditas (CR)  
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x3 = Pertumbuhan Perusahaan (ARG)  

x4 = Struktur Modal (DER)  

e = Eror (standard error) 

3. Pengujian Hipotesis  

a. Uji T  

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan 

dengan alpha 0,05. Kriteria pengujian dengan tingkat level of significant α 

= 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut:  

• Apabila p-value ˃ level of significant (0,05) maka H0 diterima, yang 

berarti variabel independen penelitian tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

• Apabila p-value ˂ level of significant (0,05) maka H0 ditolak, yang 

berarti variabel independen penelitian terdapat pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

simultan (Bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) dengan tingkat signifikan 0,05 dengan pengambilan 

keputusan Fhitung > F tabel dengan kriteria sebagai berikut :  



66 
 

 

• Jika Fhitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

• Jika Fhitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

4. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau 

variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1) 

(Ghozali, 2016). Dengan demikian dapat diintepretasikan sebagai berikut:  

• Jika hasil 1 (semakin besar nilai R2) menunjukkan bahwa kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 

semakin kuat.  

• Jika hasil mendekati 0 (semakin kecil nilai R2) menunjukkan bahwa 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial semakin lemah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dihampir semua negara 

menujukkan bahwa salah satu faktor kesuksesan pembangunan ekonomi 

suatu negara adalah adanya pasar modal (capital market) yang terorganisir 

dengan baik. Negara maju seperti Amerika Serikat merupakan negara yang 

sangat sukses dalam pembangunan ekonomi karena negara tersebut 

mempunyai pasar modal yang sagat likuid, efisien, terpercaya dan wajar 

sehingga tidak hanya emiten domestik yang mencari dana di pasar modal 

Amerika, tetapi emiten luar negeri pun juga berdatangan ke pasar modal 

Amerika (New York Stock Exchange) termasuk sebagian perusahan-

perusahaan dari Indonesia telah pula mencatatkan efeknya di New York 

Stock Exchange. 

Secara historis, Pasar Modal telah hadir jauh sebelum Indonesia 

merdeka. Pasar Modal atau Bursa Efek telah hadir sejak jaman kolonial 

Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar Modal ketika itu 

didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah 

kolonial atau VOC. 

Pasar modal Indonesia mengalami pasang surut sejak didirikannya oleh 

pemerintah Belanda pada tahun 1912 di Jakarta untuk menarik dana dari 
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masyarakat dalam bentuk saham dan obligasi guna membiayai perusahaan 

perkebunan milik Belanda. Kemudian pada tahun 1925 didirikan Bursa Efek 

di Sueabaya dan Semarang. Pertumbuhan Bursa Efek pada waktu itu cukup 

baik, namun dengan meletusnya perang dunia kegiatan kedua pasar modal 

tersebut akhirnya berhenti. 

Meskipun Pasar Modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan 

dan pertumbuhan Pasar Modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, 

bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami 

kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang 

dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada 

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan 

operasi Bursa Efek tidak dapat berjalan sebagimana mestinya. 

Setelah Indonesia merdeka, kegiatan pasar modal dihidupkan kembali 

dengan dipasarkannya obligasi Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 

1950. keberadaan pasar modal pada era kemerdekaan tersebut diatur 

dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 yang sebelumnya merupakan 

Undang-Undang Darurat tentang Bursa Efek Nomor 13 tahun 1951. namun 

perkembangan pasar modal sejak tahun 1950-an sampai dengan tahun 

1970-an kurang menggembirakan yang diakibatkan oleh inflasi yang sangat 

tinggi. Sejak diresmikannya kembali pasar modal Indonesia oleh Presiden 

Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977 hingga tahun 2005 ini, pasar modal 

Indonesia berusia 28 tahun. Pada usia ¼ abad ini banyak kemajuan yang 
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telah dicapai walaupun kemudian terpuruk akibat krisis moneter dan krisis 

ekonomi yang tak kunjung berakhir. 

Pada tahuan 1977 pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar 

Modal (Bapepam) yang sekarang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal 

untuk dapat mendorong peran pasar modal dalam memobilisasi dana dari 

masyarakat guna membiayai pembangunan. Sejak tahun 1977 sampai 1984, 

perkembangan pasar modal cukup menggembirakan yaitu dari 1 emiten di 

tahun 1977 menjadi 24 emiten tahun 1984 yang melaukan emisi saham 

dengan nilai kumulatif sebesar Rp. 131.473,8 juta dan tiga perusahaan 

menerbitkan obligasi dengan nilai kumulatif Rp. 154.718 juta. Sementara itu, 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai akhir Desember 1984 

tercatat sebesar 67,65. 

Setelah adanya kebijakan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan 

ekonomi dan pasar modal (seperti Pakdes 24 Tahun 1987, Pakto 17 Tahun 

1988, dan Pakdes 20 Tahun 1988) yang pada pokoknya memberi 

kemudahan kepada calon emiten untuk go public, telah memberikan andil 

yang sangat berarti bagi perkembangan pasar modal yang sangat 

mengesankan sejak tahun 1988 sampai sekarang. Pada tahun 1988, jumlah 

emiten baru mencapai 24 perusahaan melonjak menjadi 238 pada tahun 

1995. atau melaju mencapai 331 emiten. Jika dilihat dari jumlah Kapitalisasi 

pasar terjadi peningkatan yang luar biasa yaitu dari Rp. 0,5 Triliun pada tahun 
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1988 meningkat menjadi Rp. 152,25 trliliun pada tahun 1995, atau meningkat 

dengan laju pertumbuhan 126,3% per tahun. 

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal 

lebih menjamin kepastian hukum kepada semua pelaku pasar modal untuk 

melakukan kegiatan di pasar modal. Di samping itu, dengan 

diperkenalkannya sistim baru dalam melakukan transaksi jual-beli sekuritas 

yang semula dengan sistim manual (JATS : Jakarta Automted Trading 

System) telah terjadi peningkatan yang sangat besar baik dari sisi volume 

perdagangan, rata-rata nilai perdagangan dan jumlah transaksi. 

Bursa Efek Jakarta pernah tutup selam periode perang dunia pertama, 

kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, 

pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di Surabaya dan 

Semarang. Namun kegiatan bursa ini di hentikan lagi ketika terjadi 

pendudukan tentara Jepang di Batavia. 

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 di sebabkan 

perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan. Baru 

pada tahun 1952 di buka kembali, dengan memperdagangkan saham dan 

obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di 

nasionalisasikan pada tahun 1958. Meskipun pasar yang terdahulu belum 

mati karena sampai tahun 1975 masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang 

dikelola Bank Indonesia. Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 

Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal 
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(BAPEPAM), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan 

perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat seiring 

dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta yang puncak 

perkembangannya pada tahun 1990. Pada tahun 1991, bursa saham 

diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa 

saham yang dinamis di Asia. Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. 

Bursa Efek Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi 

Badan Pengawas Pasar Modal. 

Bursa efek terdahulu bersifat demand-following, namun setelah tahun 

1977 bersifat supplay-leading, artinya bursa dibuka saat pengertian 

mengenai bursa pada masyarakat sangat minim sehingga pihak BAPEPAM 

harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa. Pemerintah 

Republik Indonesia mengaktifkan kembali Pasar Modal pada tahun 1977, dan 

beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring 

dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum 

merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk 

menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang 

memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 

1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di 

Bursa Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun perusahaan 

baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta. 
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Untuk lebih mengairahkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta, maka 

pemerintah telah melakukan berbagai paket deregulasi, antaralain seperti: 

paket Desember 1987, paket Oktober 1988, paket Desember 1988, paket 

Januarti 1990, yang prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian 

peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar modal 

secara umum dan khususnya Bursa Efek Jakarta. 

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek Jakarta 

mengalami kemajuan pesat. Harga saham bergerak naik cepat dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya yang bersiafat tenang. Perusahaan-perusahaan pun 

akhirnya melihat bursa sebagai wahana yang menarik untuk mencari modal, 

sehingga dalam waktu relative singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 

emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. 

Tahun 1955 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, 

karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta 

Automated Trading System (JATS). JATS merupakan suatu sistim 

perdagangan manual. Sistim baru ini dapat memfasilitasi perdagangan 

saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar 

yang fair dan transparan di banding sistim perdagangan manual. 

Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan 

tanpa warkat (ckripess trading) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas 

pasar dan menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham, serta 

untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi. Tahun 2001 Bursa Efek 
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Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (Remote Trading), 

sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan 

frekuensi perdagangan. 

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Pasar 

Modal Indonesia. Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, 

BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam 

perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, Pasar Modal Indonesia terkena 

imbas krisis keuangan dunia menyebabkan tanggal 8-10 Oktober 2008 terjadi 

penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia. IHSG, yang 

sempat menyentuh titik tertinggi 2.830,26 pada tanggal 9 Januari 2008, 

terperosok jatuh hingga 1.111,39 pada tanggal 28 Oktober 2008 sebelum 

ditutup pada level 1.355,41 pada akhir tahun 2008. Kemerosotan tersebut 

dipulihkan kembali dengan pertumbuhan 86,98% pada tahun 2009 dan 

46,13% pada tahun 2010. 

Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistim 

perdagangan baru yakni Jakarta Automated Trading System Next Generation 

(JATS Next-G), yang merupakan pengganti sistim JATS yang beroperasi 

sejak Mei 1995. sistem semacam JATS Next-G telah diterapkan di beberapa 

bursa negara asing, seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, Kolombia dan 

Inggris. JATS Next-G memiliki empat mesin (engine), yakni: mesin utama, 

back up mesin utama, disaster recovery centre (DRC), dan back up DRC. 
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JATS Next-G memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari JATS generasi 

lama. Pertimbangan dalam UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah: 

a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, 

b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi 

dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, 

c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya 

landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum 

pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi 

kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan, 

d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional 

serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat 

tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai 

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang 

sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu 

membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal; 

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai 

fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan 
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siap berkompetisi dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan 

tingkat risiko yang terkendali, instrument perdagangan yang lengkap, sistem 

yang andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan 

keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai “The 

Best Stock Exchange of the Year 2010 in Southeast Asia”  

1. Visi dan Misi Perusahaan Bursa Efek Indonesia 

a. Visi Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. 

b. Misi Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggarahnya 

perdagangan efek yang teratur, wajar, dan membangun bursa efek 

yang mudah diakses dan memfasilitasi mobilisasi dana jangka 

panjang, untuk seluruh lini industri dan semua segala bisnis 

perusahaan. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak 

hanya sebagai institusi, tapi juga bagi individu yang memenuhi 

kualifikasi mendapatkan pemerataan melalui pemilikan. Serta 

meningkatkan reputasi Bursa Efek Indonesia, melalui pemberian 

layanan yang berkualitas dan konsisten kepada seluruh stekeholders 

perusahaan. 
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2. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Gambar Bagan Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 
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3. Perusahaan Perbankan 

Pengertian perusahaan perbankan adalah suatu perusahaan yang 

menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. 

Perusahaan perbankan ini merupakan kelompok emiten sektor keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Tabel 4.1 

Daftar perusahaan Perbankan yang menjadi sampel 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

2 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 

3 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

4 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) 

5 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

6 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jabar 4 

7 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jatim 

8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

9 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

10 MEGA Bank Mega Tbk. 

11 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 

B. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Dalam rangka menganalisis data penelitian, maka terlebih dahulu data 

keuangan yang terkumpul diolah menjadi rasio-rasio keuangan berupa 

http://rocketmanajemen.com/kategori/pengertian/
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profitabilitas, likuiditas pertumbuhan perusahaan, struktur modal dan nilai 

perusahaan. Adapun hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Penelitian Tahun 2016-2020 

Variabel Indikator 
Pertumbuhan Tahunan 11 Perusahaan (%) Rata-rata 

5 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Profitabilitas ROA - 0,0504 0,0496 0,0484 0,0470 0,0489 

Likiuiditas CR - 0,0286 0,0605 0,0481 0,0399 0,0443 

Pertumbuhan Prsh ARG - -1,5106 3,8769 4,0825 0,3974 1,7115 

Struktur Modal DER - 0,1048 0,0731 0,0847 0,5067 0,1923 

Nilai Perusahaan PBV - -1,6986 -6,7326 -8,3019 -6,6058 -5,8347 

Sumber: Lampiran 2 Rekap data penelitian 11 perusahaan selama 5 Tahun 

a. Variabel Profitabilitas 

Variabel profitabilitas pada penelitian ini menggunakan indikator 

ROA. pada tabel. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa untuk indikator ROA 

dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami 

peningkatan, namun peningkatan profitabilitas terus mengalami 

penurunan. Pertumbuhan dari Tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 

0.050% mengalami peningkatan pada tahun 2018  sebesar 0.0496%, 

selanjutnya tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0.0484 

mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0.0470%  sehingga 

dapat dikatakan mengalami peningkatan dengan rata-rata 0.0489% 

selama lima tahun terakhir. Berdasarkan deskripsi diatas dapat diperoleh 

gambaran bahwa meskipun profitabilitas pada perbankan yang listing di 
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BEI periode 2016-2020 mengalami peningkatan namun peningkatan yang 

terjadi terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

b. Variabel Likuiditas 

Variabel likuiditas pada penelitian ini menggunakan indikator CR 

pada table 4.2 menunjukkan bahwa untuk indikator current ratio kurun 

waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan.  

Tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 0.0286%, lalu 

mengalami peningkatan pada tahun 2018  sebesar 0.0605%, selanjutnya 

tahun 2019 meningkat sebesar sebesar 0.0481% lalu meningkat kembali 

pada tahun 2020 sebesar 0.0339%. Secara rata-rata current ratio masih 

mengalami peningkatan sebesar 0.0433% selama lima tahun terakhir. 

Meskipun terjadi peningkatan namun peningkatan yang terjadi masih 

berfluktuasi. 

c. Pertumbuhan Perusahaan 

Variabel pertumbuhan perusahaan pada penelitian ini 

menggunakan indikator ARG pada table 4.2 menunjukkan bahwa untuk 

indikator ARG kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 

mengalami peningkatan. Tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan 

sebesar -1.5106%, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2018  sebesar 

3.8769%, selanjutnya tahun 2019 meningkat sebesar sebesar 4.0825% 

lalu menurun kembali pada tahun 2020 sebesar 0.03974%. Secara rata-

rata pertumbuhan perusahaan masih mengalami peningkatan sebesar 
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1.7115% selama lima tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan namun 

peningkatan yang terjadi masih berfluktuasi. 

d. Struktur Modal 

Variabel Struktur Modal pada penelitian ini menggunakan indikator 

DER pada table 4.2 menunjukkan bahwa untuk indikator Debt to Equity 

Ratio kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami 

peningkatan.  Tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar -

0.1048%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018  sebesar 0.0731%, 

selanjutnya tahun 2019 meningkat sebesar sebesar 0.0847% lalu 

meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 0.5067%. Secara rata-rata 

DER masih mengalami penurunan sebesar 0.1923% selama lima tahun 

terakhir. Meskipun terjadi penurunan namun peningkatan yang terjadi 

masih berfluktuasi. 

e. Nilai Perusahaan 

Variabel nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan 

indikator PBV pada table 4.2 menunjukkan bahwa untuk indikator price to 

book value kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 

mengalami peningkatan.  Tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan 

sebesar -1.6986%, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2018  sebesar 

-6.67326%, selanjutnya tahun 2019 meningkat sebesar sebesar -

8.3019%, lalu menurun kembali pada tahun 2020 sebesar -6.6058%, 

secara rata-rata price to book value masih mengalami peningkatan 
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sebesar -5.8347% selama lima tahun terakhir. Meskipun terjadi 

peningkatan namun peningkatan yang terjadi masih berfluktuasi. 

2. Deskriptif Statistik 

Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.3 Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 55 .00 .03 .0171 .00727 

CR 55 1.08 1.49 1.2137 .06114 

ARG 55 16.94 29.66 20.2798 3.22365 

DER 55 3.26 16.08 5.9880 2.50858 

PBV 55 .09 4.78 1.3902 1.14953 

Valid N (listwise) 55     

Sumber : Output SPSS data sekunder (data diolah) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel 

profitabilitas dengan menggunakan pendekatan Return On Asset (ROA) nilai 

terendah sebesar 0.00 adalah Bank Woori Saudara Indonesia pada tahun 

2016 dengan laba bersih sebesar 309.816 dan total aktiva sebesar 

27.086.504. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 0.03 adalah Bank Bumi Arta 

Tbk. pada tahun 2018 dengan laba bersih sebesar 92.897.864.488 dan total 

aktiva sebesar 7.29.273.46.260 dengan nilai rata-rata sebesar 0.0171 dan 

standar deviasi sebesar 0.00727. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel likuiditas 

dengan menggunakan pendekatan Current Ratio (CR) nilai terendah 
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sebesar 1.08 adalah Bank Woori Saudara Indonesia pada tahun 2017 

dengan aktiva lancar 22.630.634 dan hutang lancar sebesar 20.979.506. 

Sedangkan nilai tertinggi sebesar 1.49 adalah Bank Bumi Arta Tbk. pada 

tahun 2020 dengan aktiva lancar sebesar 7.637.524.325.854 dan hutang 

lancar sebesar 6.128.138.202.911 dengan nilai rata-rata sebesar 1.2137 

dan standar deviasi sebesar 0.06114. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel 

pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan pendekatan asset growth 

ratio (ARG) nilai terendah sebesar 16.94 adalah Bank Woori Saudara 

Indonesia pada tahun 2016 dengan total aktiva t 27.086.504 dan total aktiva 

sebesar 20.019.523. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 29.66 adalah Bank 

Bumi Arta Tbk. pada tahun 2020 dengan total aktiva t sebesar 

7.637.524.325.854 dan total aktiva 7.607.653.715.376 dengan nilai rata-rata 

sebesar 20.2798 dan standar deviasi sebesar 3.22365. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel struktur 

modal dengan menggunakan pendekatan debt to equity ratio (DER) nilai 

terendah sebesar 3.26 adalah Bank Woori Saudara Indonesia pada tahun 

2016 dengan total hutang 18.218.744 dan modal sebesar 4.411.890. 

Sedangkan nilai tertinggi sebesar 16.08 adalah Bank Bumi Arta Tbk. pada 

tahun 2020 dengan total hutang sebesar 612.813.8202.911 dan modal 

1.509.386.122.943 dengan nilai rata-rata sebesar 5.9880 dan standar 

deviasi sebesar 2.50858. 
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Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel nilai 

perusahaan dengan menggunakan pendekatan price to book value (PBV) 

nilai terendah sebesar 0.09 adalah Bank Bumi Arta Tbk. pada tahun 2016 

dengan harga pasar per lembar saham 200 dan nilai buku per lembar 

saham sebesar 566.997. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 4.78 adalah 

Bank Sentral Asia Tbk. pada tahun 2020 dengan harga pasar per lembar 

saham sebesar 33.850 dan nilai buku per lembar saham 0.007 dengan nilai 

rata-rata sebesar 1.3902 dan standar deviasi sebesar 1.14953. 

C. Analisis Hasil Penelitian 

a. Pengujian Asumsi Klasik 

 Untuk memperoleh nilai penduga yang tidak bisa dan efisien dari 

suatu persamaan regresi berganda, maka datanya harus memenuhi 

kriteria asumsi klasik sebagai berikut : 

1. Normalitas  

Pada aplikasi eviews, uji normalitas yang bisa kita lakukan 

adalah menggunakan metode jarque bera. Hasil uji normalitas residual 

di atas adalah : nilai jarque bera sebesar 2,191584 dengan p value 

sebesar 0,334275 dimana > 0,05 sehingga terima H0 atau yang berarti 

residual berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas : 
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Grafik 4.1 Uji Normalitas 
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2. Multikolinieritas 

    Tujuan uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Berikut ini 

hasil uji normalitas : 

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas 

Variabel bebas 
Coefficient 
Variance 

Centered  
VIF 

Keterangan 

Profitabilitas  0.131229  1.543265 Non Multikolinieritas 
Likuiditas  20.07297  1.609767 Non Multikolinieritas 
Pertumbuhan Perusahaan  0.005476  1.198443 Non Multikolinieritas 
Struktur Modal  0.573895  2.201175 Non Multikolinieritas 

Sumber  : Data sekunder diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa pada tabel VIF Variabel 

Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, Stuktur Modal 

berkisar antara 1,394265 sampai dengan 2,169175 tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel 

indevenden dalam model regresi. 
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3. Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi untuk menguji ada atau tidak adanya 

korelasi serial dalam model regresi. Berikut ini adalah hasil uji dari 

autokorelasi : 

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 
F-statistic 52.29544 Durbin-Watson stat 0.571832 

  Sumber  : Data sekunder diolah (2021) 

Uji Autokorelasi yang digunakan peneliti adalah uji Durbin-

Watson. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin – 

Watson sebesar 0.571832. Untuk mengetahui apakah ada korelasi 

bebas dari autokerasi atau tidak maka peneliti menggunakan 

penyelesaian sebagai berikut : N = 55, DL = 0,4 DU = 1,7240. 4 - DL = 

4-0,4 = 3,6. 4-Du = 4 - 1,7240 = 2,276, karena du<dari 4-du maka 

hipotesis nol diterima artinya tidak terdapat autokorelasi. 

D. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi 
 

Analisis regresi dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yakni untuk menganalisis pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat maka peneliti melakukan 

pengujian statistik/uji regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, berikut ini adalah hasil uji 

koefisien Determinasi R2  : 
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1. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2  
 

Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi R2 

R-squared 0.725465 Mean dependent var 1.390204 
Adjusted R-squared 0.635214 S.D. dependent var 1.149562 
Sumber  : Data sekunder diolah (2021) 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) variabel Profitabilitas, Likuiditas. Pertumbuhan 

Perusahaan, Struktur Modal sebesar 0,635. Hal ini berarti bahwa 

kemampuan menjelaskan keempat variabel independen (ROA, CR, ARG, 

DER) dalam meningkatkan variabel dependen (PBV) sebesar 63,5%. 

Artinya terdapat 36,5% variabel lain yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan kata lain, ROA, CR, ARG dan DER bukan satu-

satunya faktor yang mampu menghasilkan PBV, namun terdapat variabel 

lain yang juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan PBV, misalnya 

solvabilitas, kebijakan dividen, corporate social responsibility dan lain-lain. 

2. Hasil Uji parameter Individual (Uji Statistik) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam rangka menerangkan 

variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari Uji Parameter Individual 

(Uji Statistik) : 

Tabel 4.6 Uji Parameter Individual (Uji Statistik) 

Variabel Coefficient Std. 
Error 

t-Statistic Prob. 

C 20.21800 2.458636 8.223225 0.0000 
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Profitabilitas 1.241081 0.362255 3.425989 0.0012 
Likuiditas 1.924086 2.850602 0.674976 0.5028 
Pertumbuhan Perusahaan 0.527500 0.243842 -2.163289 0.0353 
Struktur Modal 1.971819 0.620911 3.175684 0.0022 

Sumber  : Data sekunder diolah (2021) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji t untuk 

variabel Profitabilitas yang diproyeksi oleh ROA mempunyai signifikansi 

0,001 yang berarti lebih kecil dari 0.05 maka Ha1 diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh Positif dan signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan secara parsial. Hal ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Alfianto, 2018) yang di dalam penelitiannya 

menunjukan bahwa ROA (Profitabilitas) berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Hasil Uji t variabel Likuiditas yang diproyeksi oleh CR mempunyai 

tingkat signifikansi 0,5028 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka Ha2 

Ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Likuiditas berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan secara parsial, hal ini 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktrima, 2017) di dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa Likuiditas yang diproksikan dengan 

Current Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan atau 

Ha2 ditolak. 

Hasil uji t untuk variabel Pertumbuhan Perusahaan yang diproyeksi 

oleh ARG mempunyai signifikansi 0,035 yang berarti lebih kecil dari 0,05 
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maka Ha3 Diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan 

Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

secara parsial. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Ukhriyawati, 2019) yang di dalam penelitiannya menunjukan bahwa ARG 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen Nilai 

Perusahaan Ha3 diterima. 

Hasil uji t untuk variabel Struktur Modal yang diproyeksi oleh DER 

mempunyai signifikansi 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka Ha4 

Diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Struktur Modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan secara parsial. Hal ini 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriyati, 2019) yang di 

dalam penelitiannya menunjukan bahwa DER berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependen Nilai Perusahaan Ha4 diterima. 

Berikut merupakan rumus regresi berganda yaitu Y= 20,218 + 

1,241x1 + 1,924x2 + 0,527x3 + 1,971x4 + e dimana Hasil koefisien regresi 

memperlihatkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 20,218 dapat 

diartikan bahwa jika variabel Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan 

Perusahaan dan Struktur Modal tidak ada, maka variabel nilai perusahaan 

akan meningkat sebesar 20,218. Nilai b1 merupakan koefisien regresi dari 

variabel X1 (Profitabilitas) sebesar 1,241 dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi variabel Profitabilitas atau bila terjadi peningkatan variabel 

Profitabilitas sebesar 1 tingkatan, maka akan terjadi peningkatan nilai 
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perusahaan sebesar 1,241 satuan dengan asumsi variabel lainnya masih 

tetap konstan. 

Selanjutnya nilai b2 merupakan koefisien regresi dari variabel x2 

(Likuiditas) sebesar 1,924 dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai 

variabel Likuiditas akan terjadi peningkatan sebesar 1 tingkat, maka akan 

terjadi peningkatan nilai perusahaan sebesar 1,924 satuan dengan 

asumsi variabel lainnya masih tetap konstan. 

Kemudian nilai b3 merupakan koefisien regresi dari variabel x3 

(Pertumbuhan Perusahaan) sebesar 0,527 dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi nilai variabel Pertumbuhan Perusahaan atau terjadi 

peningkatan variabel Pertumbuhan Perusahaan sebesar 1 tingkat, maka 

akan terjadi penurunan nilai perusahaan sebesar 0,527 satuan dengan 

asumsi variabel lainnya masih tetap konstan. 

 Selanjutnya nilai b4 merupakan koefisien regresi dari variabel x4 

(Struktur Modal) sebesar 1,971 dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai 

variabel Struktur Modal atau terjadi peningkatan Variabel Struktur Modal 

sebesar 1 tingkat, maka akan terjadi peningkatan nilai perusahaan 

sebesar 1,971 satuan dengan asumsi variabel lainnya masih tetap 

konstan. 

b. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini 

dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui 
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pengujian koefisien regresi. Hasil pengujian pada Tabel 4.8 merupakan 

pengujian hipotesis dengan melihat nilai p value, jika nilai p value  lebih 

kecil dari 0.05 maka pengaruh antara variabel signifikan. Hasil pengujian 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Pengujian Hipotesis 

HIP VVaarriiaabbeell  
IInnddeeppeennddeenn  

VVaarriiaabbeell  
DDeeppeennddeenn  

HHaassiill  RReeggrreessii  

BB  tt  hhiitt  pp--vvaalluuee  KKeetteerraannggaann  
H1 Profitabilitas Nilai Perusahaan 1,241 3,425 0,001 Signifikan 
H2 Likuiditas Nilai Perusahaan 1,924 0,674 0,502 Non Signifikan 

H3 
Pertumbuhan 
Perusahaan 

Nilai Perusahaan 0,527 2,163 0,035 Signifikan 

H4 Struktur Modal Nilai Perusahaan 1,971 3,175 0,002 Signifikan 
R Square                =  0,724 
Adjusted R Square  =  0,635 

F   = 52,29544 Sig    =  0,000 

Persamaan regresi Y= 20,218 + 1,241x1 + 1,924x2 + 0,527x3 + 1,971x4 +  € 

 Sumber: Lampiran 3 

Dari keseluruhan model empat jalur yang dihipotesiskan, ada tiga jalur 

yang signifikan dan satu jalur tidak signifikan. Adapun interpretasi dari Tabel  

4.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pengaruh Profitabiltas terhadap Nilai perusahaan 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 

1,241 dengan nilai signifikansi  0,001 < 0.050. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima, hasil ini berarti 

profitabiltas mendorong peningkatan nilai perusahaan. 
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2. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 1,924 dengan 

nilai signifikansi  0,502 > 0.050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis 2 ditolak, hasil ini berarti likuiditas tidak mendorong 

peningkatan nilai perusahaan. 

3. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap Nilai perusahaan 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 3 yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 

0.527 dengan nilai signifikansi  0,035 < 0.050. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima, hasil ini berarti 

pertumbuhan perusahaan meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Pengaruh struktur modal terhadap Nilai perusahaan 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 4 yang menyatakan bahwa 

struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 

1.971 dengan nilai signifikansi  0,002 < 0.050. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima, hasil ini berarti semakin 

baik struktur modal  maka nilai perusahaan akan semakin 

meningkat.  
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 Uji kelayakan model dalam Eviews menggunakan  pengukuran R 

Square dan Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,635 

berarti model yang di bangun menggambarkan fakta yang sebenarnya di 

tempat penelitian sebesar 63.5% sementara sisanya sebesar 36.5% 

merupakan keterbatasan data penelitian dalam mengungkap fakta dan error 

peneliti.  

E. Pembahasan 

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari 

pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah 

penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Profitabiltas terhadap Nilai perusahaan 

Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil Ini berarti semakin tinggi profitabilitas maka nilai perusahaan akan 

semakin meningkat. Profitabilitas mencerminkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memperoleh laba sehingga investor dapat menilai 

seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asset (Mandjar Sandra 

Laurencia, 2019) serta menghasilkan keuntungan dan mempengaruhi 

kebijakan keputusan para investor atas investasi yang dilakukan, semakin 

banyak perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan, maka akan semakin 

menarik para investor untuk menanamkan dananya untuk memperluas 

usahanya (Rusdaniah, 2019). Tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberi 

sinyal positif kepada investor, meningkatnya profit atau keuntungan akan 
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berpengaruh terhadap respon pasar untuk berinvestasi di dalam perusahaan 

tersebut dan secara langsung akan mempengaruhi nilai perusahaan yang 

tercermin dari tingkat harga saham di pasaran yang ikut meningkat 

(Suwardika & Mustanda, 2017). Apabila perusahaan mendapatkan kenaikan 

laba setelah mengeluarkan sinyal maka sinyal tersebut dikategorikan sebagai 

sinyal yang baik. Sinyal yang baik dapat memberikan gambaran kepada 

pihak luar mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan mendatang, 

sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada investor dalam 

keputusan investasinya (Arsal, 2021). 

 Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa profitabilitas selama lima 

tahun mengalami peningkatan namun peningkatan yang terjadi terus 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Temuan ini sesuai dengan hasil 

penelitian (Alfianto, 2018), (Fauziah, 2020), (Hendra, 2019), (Uli & Suryani, 

2020), yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan artinya semakin tinggi profitabilitas maka kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba semakin tinggi dan nilai perusahaan juga 

akan semakin tinggi artinya harga saham juga akan meningkat yang 

mencerminkan kemakmuran pemegang saham. Namun temuan ini tidak 

sesuai dengan hasil penelitian (Oktrima, 2017), (Natahanael, 2020) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 
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2. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan.  

 Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

karena likuiditas perusahaan perbankan hanya ditujukan untuk menutupi 

utangnya. Hasil Ini berarti tingkat likuiditas pada perbankan di Bursa Efek 

Indonesia tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dapat dikatakan bahwa 

seorang investor dalam melakukan investasi tidak memperhatikan faktor 

current ratio yang dimilki oleh perusahaan. Karena rasio ini hanya 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang lancar dengan 

aktiva lancar perusahaan (Ni Kadek & Ni Putu, 2016). 

Posisi likuiditas tidak diperhitungkan investor dalam berinvestasi. Hasil 

ini dapat dikarenakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan suatu lancar perusahaan, namun kurang 

diperhitungan serta kurang mendapat perhatian dari para investor sebelum 

memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan (Oktrima, 

2017).  Pada umumnya, investor akan cenderung fokus terhadap informasi 

lain yang dapat mencerminkan kinerja perusahaan secara langsung. Selain 

itu, likuditas yang tinggi juga dianggap tidak terlalu baik bagi suatu 

perusahaan, hal ini dapat dikarenakan pada perusahaan dengan likuiditas 

tinggi menunjukkan bahwa aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tersebut 

terlalu banyak. Hubungan teori sinyal dengan likuiditas atau current ratio, 

ketika hasil CR tinggi berarti perusahaan dikatakan mamu untuk membayar 

semua kewajiban jangaka pendeknya, hal tersebut memberikan sinyal yang 
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baik kepada investor, perusahaan menunjukkan mampu menyelesaikan 

masalah hutangnya (Hanafi, 2016). 

 Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa likuiditas selama lima tahun 

mengalami peningkatan namun tidak mendorong dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian (Oktrima, 2017) (Ni 

Kadek & Ni Putu, 2016) yang menyatakan likuiditas tidak berpengaruh  

signifikan terhadap nilai perusahaan. Current ratio yang merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Apabila aktiva 

lancar yang terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan ini semakin tinggi 

berarti ada dana yang mengganggur di perusahaan, yang mengakibatkan 

perusahaan tidak dapat secara optimal memanfaatkan aktiva lancarnya 

sehingga tidak dapat memakmurkan pemegang saham. Namun temuan ini 

tidak sesuai dengan hasil penelitian (Dewi, Yamin, 2020) yang menyatakan 

bahwa likuiditas secara parisal berpengaruh dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan besarnya perubahan total aktiva atau total 

aset perusahaan selama tahun penelitian lebih besar jika dibandingkan 

dengan perubahan total aktiva atau total aset perusahaan pada tahun 

sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi perubahan 

peningkatan total aktiva atau total aset selama periode penelitian dapat 
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memengaruhi nilai perusahaan bagi kalangan investor. Perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan tinggi cenderung akan diminati sahamnya oleh 

para investor. Dengan demikinan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. 

 Hasil ini sesuai dengan signaling theory yang mengemukakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan yang baik dapat memberikan sinyal positif kepada 

para investor. Semakin banyak investor yang melakukan investasi maka 

harga saham akan meningkat sehingga peningkatan harga saham tersebut 

akan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan (Fauziah, 2020). 

 Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

selama lima tahun berfluktuasi. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian  

(Gustian, 2017), (Ukhriyawati, 2019) yang menyatakan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun 

temuan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Maryam, Mus, 2020) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Pengaruh Struktur Modal  terhadap Nilai perusahaan 

Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil Ini berarti semakin baik struktur modal maka nilai 

perusahaan akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya 

jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional 

perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Arah positf 
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mengartikan bahwa sturktur modal memiliki pengaruh yang searah dengan 

prediksi nilai perusahaan (Dominika, 2017). Dengan kata lain, hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan struktur modal selama 

periode penelitian berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Hamidy et al., 

2015). Apabila penambahan utang yang dilakukan perusahaan untuk 

melakukan ekspansi usaha maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Sebaliknya apabila pengunaan utang yang kurang efektif maka akan 

menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

pecking theory yang menyatakan makin tinggi profitabilitas perusahaan makin 

kecil utang yang dimiliki karena sumber modal kebanyakan menggunakan 

sumber internal (Megginson et al., 2006). Adapun Hoselitz menyebutkan 

bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pemasok modal yang bisa 

menggerakkan dan menyalurkan kegiatan-kegiatan yang produktif (Bert F. 

Hoselitz, 2014). 

 Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa struktur modal selama lima 

tahun mengalami fluktuasi. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian 

(Fajriyati, 2019), (Alfianto, 2018)  yang menyatakan struktur modal 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun temuan ini 

tidak sesuai dengan hasil penelitian (Rusdaniah, 2019) yang menyatakan 

bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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F. Keterbatasan Penelitian 

   Berdasarkan hasil analisis penelitian hanya menguji variabel 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal selama 

5 tahun di perusahaan perbankan pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2020 sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk sektor lain. Selain itu untuk 

peneliti selanjutnya dapat juga menambahkan variabel intervening yang 

mungkin berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik di sektor perbankan 

maupun sektor lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan pada perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang telah dilakukan 

terhadap ke-empat hipotesis yang telah diuji menggunakan analisis Eviews, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

secara parsial, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas 

maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfianto, 2018) yang di dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa ROA (Profitabilitas) berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan secara parsial, hal ini menunjukkan bahwa likuiditas pada 

perbankan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktrima, 2017) di dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa Likuiditas yang diproksikan dengan 

Current Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan atau 

Ha2 ditolak. 
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3. Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi 

Pertumbuhan Perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin 

meningkat. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Ukhriyawati, 2019) yang di dalam penelitiannya menunjukan bahwa ARG 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen Nilai 

Perusahaan Ha3 diterima. 

4. Struktur Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

struktur modal maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Penelitian 

ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriyati, 2019) yang di 

dalam penelitiannya menunjukan bahwa DER berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependen Nilai Perusahaan Ha4 diterima. 

B. Saran 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan 

perbaikan. Ada beberapa saran dari peneliti yaitu : 

1. Penelitian ini dapat membuktikan secara teoritis bahwa nilai perusahaan 

ditentukan oleh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Struktur 

Modal. 
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2. Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk meneliti tentang nilai perusahaan 

yang dikembangkan dengan variabel lain seperti Solvabilitas, Kebijakan 

Dividen, Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Julianto, 

Megawati (2020).  

3. Bagi manager perbankan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

cara penguatan Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Struktur 

Modal.  

4. Untuk peneliti selanjutnya karna hasil penelitian dengan nilai Adjusted R 

Square sangat tinggi, artinya terdapat variabel lain yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan misalnya solvabilitas, kebijakan dividen, 

corporate social responsibility. 
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LAMPIRAN 1 

Data Rasio Perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia 2016-2020  

NO SEKTOR 
PERBANKAN TAHUN ROA CR ARG DER PBV 

1 BBCA 2016 0,030 1,207 20,333 4,973 3,070 

    2017 0,031 1,220 20,436 4,680 4,380 

    2018 0,031 1,234 20,531 4,405 4,333 

    2019 0,031 1,242 20,639 4,250 4,782 

    2020 0,025 1,215 20,796 4,794 4,231 

2 BBNI 2016 0,019 1,226 20,217 5,509 1,095 

     2017 0,019 1,214 20,380 5,789 0,198 

    2018 0,019 1,205 20,511 6,081 1,467 

    2019 0,018 1,228 20,556 5,508 1,132 

    2020 0,004 1,194 20,608 6,611 1,029 

3 BBRI 2016 0,026 1,171 20,727 5,836 1,942 

    2017 0,026 1,175 20,842 5,730 0,520 

    2018 0,025 1,189 20,983 5,887 0,458 

    2019 0,024 1,197 21,072 5,667 0,492 

    2020 0,012 1,183 21,137 6,395 0,521 

4 BBTN 2016 0,012 1,171 19,182 9,557 0,885 

    2017 0,012 1,167 19,381 10,337 1,785 

    2018 0,009 1,162 19,541 11,065 1,270 

    2019 0,001 1,157 19,558 11,304 1,075 

    2020 0,004 1,124 19,705 16,079 0,863 

5 BDMN 2016 0,016 1,261 18,975 3,795 0,090 

    2017 0,021 1,282 18,999 3,551 1,738 

    2018 0,022 1,290 19,045 3,453 1,900 

    2019 0,022 1,307 19,081 3,261 0,810 

    2020 0,005 1,277 19,118 3,610 0,628 

6 BJBR 2016 0,011 1,176 18,444 8,995 3,350 

    2017 0,011 1,164 18,560 9,779 2,400 

    2018 0,013 1,155 18,605 9,219 2,050 

    2019 0,013 1,166 18,632 8,796 1,250 

    2020 0,012 1,149 18,764 10,218 1,550 

7 BJTM 2016 0,024 1,201 17,577 4,969 0,585 

    2017 0,023 1,179 17,757 5,591 0,710 

    2018 0,020 1,156 17,954 6,400 0,690 



 
 

 

    2019 0,018 1,137 18,156 7,352 0,675 

    2020 0,018 1,136 18,242 7,358 0,680 

8 BMRI 2016 0,014 1,260 20,761 5,376 0,165 

    2017 0,019 1,267 20,841 5,223 1,143 

    2018 0,022 1,276 20,907 5,093 0,922 

    2019 0,022 1,285 21,000 4,907 0,861 

    2020 0,012 1,242 21,080 5,941 0,791 

9 BNBA 2016 0,011 1,223 29,594 4,492 0,353 

    2017 0,013 1,241 29,579 4,147 0,450 

    2018 0,013 1,258 29,619 3,882 0,425 

    2019 0,007 1,250 29,660 3,993 0,480 

    2020 0,005 1,246 29,664 4,060 0,573 

10 MEGA 2016 0,016 1,211 18,072 4,750 1,275 

    2017 0,016 1,189 18,226 5,299 1,670 

    2018 0,019 1,197 18,243 5,077 2,450 

    2019 0,020 1,182 18,429 5,486 3,400 

    2020 0,027 1,194 18,536 5,162 2,400 

11 SDRA 2016 0,011 1,487 17,115 4,129 1,150 

    2017 0,019 1,079 16,935 3,435 0,890 

    2018 0,018 1,284 17,204 3,524 0,860 

    2019 0,014 1,231 17,425 4,326 0,830 

    2020 0,014 1,236 17,455 4,234 0,740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 2 

Data Rata-rata tahunan 11 perusahaan perbankan yang listing di BEI periode 2016-2020 

Variabel Indikator 

 

Rata-rata Tahunan 11 Perusahaan 
Rata-rata 5 5ahun 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Profitabilitas 
ROA 168,01600 168,10078 168,18422 168,26572 168,34490 168,18232 

 

Likiuiditas 
CR 169,13284 169,18128 169,28376 169,36526 169,43292 169,27921 

 

Pertumbuhan 
Perusahaan 

ARG 593.760.556.734,91700 584.924.915.459,41700 608.516.287.677,91700 634.416.388.744,25000 636.947.440.264,66700 611.713.117.776,2330 

 

Struktur modal 
DER 636.947.440.264,66700 173,19853 173,38018 173,50705 173,65413 127.389.488.191,6810 

 

Nilai 
Perusahaan 

PBV 1.443.200,02803 1.419.095,76973 1.329.579,83020 1.227.661,07503 1.151.589,12269 1.314.225,16514 



Lampiran 3 HASIL ANALISIS REGRESI 
 
 
Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 01/11/22   Time: 21:32  
Sample: 2016 2020   
Periods included: 5   
Likuiditasoss-sections included: 11  
Total panel (balanced) observations: 55 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 20.21800 2.458636 8.223225 0.0000 

PROFITABILITAS 1.241081 0.362255 3.425989 0.0012 
LIKUIDITAS 1.924086 2.850602 0.674976 0.5028 
PERTUMBUHAN 
PERUSAHAAN 0.527500 0.243842 2.163289 0.0353 
STRUKTUR MODAL 1.971819 0.620911 3.175684 0.0022 

     
     R-squared 0.725465     Mean dependent var 1.390204 

Adjusted R-squared 0.635214     S.D. dependent var 1.149562 
S.E. of regression 1.460562     Akaike info Likuiditasiterion 2.941664 
Sum squared resid 106.6620     Schwarz Likuiditasiterion 3.124149 
Log likelihood -56.25574     Hannan-Quinn Likuiditasiter. 3.012233 
F-statistic 52.29544     Durbin-Watson stat 0.571832 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

  
 
 
 

Uji Multikolinieritas 
 
Variance Inflation Factors 
Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 
Method: Panel Least Squares 
Date: 01/11/22   Time: 21:40 
Sample: 2016 2020 
Periods included: 5 
Likuiditasoss-sections included: 11  
Total panel (balanced) observations: 55 

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  6.044891  141..8517  NA 

PROFITABILITAS  0.131229  60.37709  1.543265 
LIKUIDITAS  20.07297  22.50997  1.609767 
PERTUMBUHAN 
PERUSAHAAN  0.005476  32.12530  1.198443 
STRUKTUR MODAL  0.573895  49.12577  2.201175 

    
     

 
 



 
 
 
Uji Heteroskedasticity 
 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 2.030820     Prob. F(4,50) 0.1043 

Obs*R-squared 7.686772     Prob. Chi-Square(4) 0.1037 
Scaled explained SS 3.484246     Prob. Chi-Square(4) 0.4803 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares  
Date: 01/11/22   Time: 22:02  
Sample: 2016 2020   
Periods included: 5   
Likuiditasoss-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 55  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.669421 3.325966 -0.501936 0.6179 

PROFITABILITAS 0.818512 0.490047 1.670272 0.0967 
LIKUIDITAS 10.76979 7.167501 1.502587 0.1392 
PERTUMBUHAN 
PERUSAHAAN -0.061942 0.090504 -0.684414 0.4969 
STRUKTUR MODAL -0.624744 1.110503 -0.562578 0.5762 

     
     R-squared 0.697955     Mean dependent var 5.966133 

Adjusted R-squared 0.673792     S.D. dependent var 6.795962 
S.E. of regression 1.448711     Akaike info Likuiditasiterion 1.337244 
Sum squared resid 104.9382     Schwarz Likuiditasiterion 1.519729 
Log likelihood -31.77422     Hannan-Quinn Likuiditasiter. 1.407813 
F-statistic 2.020820     Durbin-Watson stat 1.415310 
Prob(F-statistic) 0.104263    

     
      

Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2016 2020
Observations 55

Mean      -3.61e-16
Median  -0.080109
Maximum  2.255765
Minimum -1.631130
Std. Dev.   0.970600
Skewness   0.626339
Kurtosis   3.002072

Jarque-Bera  3.596099
Probability  0.165622 

 



Lampiran 4  

Tabel 1. Rasio Profitabilitas 

NO KODE TAHUN LABA BERSIH TOTAL AKTIVA ROA 

1 BBCA 2016 20.632.281 676.738.753 0,030 
    2017 23.321.150 750.319.671 0,031 
    2018 25.851.660 824.787.944 0,031 
    2019 28.569.974 918.989.312 0,031 
    2020 27.147.109 1.075.570.256 0,025 
2 BBNI 2016 11.410.196 603.031.880 0,019 
    2017 13.770.592 709.330.084 0,019 
    2018 15.091.763 808.572.011 0,019 
    2019 15.508.583 845.605.208 0,018 
    2020 3.321.442 891.337.425 0,004 
3 BBRI 2016 26.227.991 1.003.644.426 0,026 
    2017 29.044.334 1.126.248.442 0,026 
    2018 32.418.486 1.296.898.292 0,025 
    2019 34.413.825 1.416.758.840 0,024 
    2020 18.660.393 1.511.804.628 0,012 
4 BBTN 2016 2.618.905 214.168.479 0,012 
    2017 3.027.466 261.365.267 0,012 
    2018 2.807.923 306.436.194 0,009 
    2019 209.263 311.776.828 0,001 
    2020 1.602.358 361.208.406 0,004 
5 BDMN 2016 2.792.722 174.086.730 0,016 
    2017 3.828.097 178.257.092 0,021 
    2018 4.107.068 186.762.189 0,022 
    2019 4.240.671 193.533.970 0,022 
    2020 1.088.942 200.890.068 0,005 
6 BJBR 2016 1.153.225 102.318.457 0,011 
    2017 1.211.405 114.980.168 0,011 
    2018 1.552.396 120.191.387 0,013 
    2019 1.564.492 123.536.474 0,013 
    2020 1.689.996 140.934.002 0,012 
7 BJTM 2016 1.028.216 43.032.950 0,024 
    2017 1.159.370 51.518.681 0,023 
    2018 1.260.308 62.689.118 0,020 
    2019 1.376.505 76.756.313 0,018 
    2020 1.488.963 83.619.452 0,018 
8 BMRI 2016 14.650.163 1.038.706.009 0,014 
    2017 21.443.042 1.124.700.847 0,019 
    2018 25.851.937 1.202.252.094 0,022 
    2019 28.455.592 1.318.246.335 0,022 
    2020 17.645.624 1.429.334.484 0,012 
9 BNBA 2016 78.759.737.169 7.121.173.332.944 0,011 



    2017 89.548.095.470 7.014.677.335.611 0,013 
    2018 92.897.864.488 7.297.273.467.260 0,013 
    2019 51.167.901.115 7.607.653.715.376 0,007 
    2020 35.053.333.152 7.637.524.325.854 0,005 

10 MEGA 2016 1.158.000 70.531.682 0,016 
    2017 1.300.043 82.297.010 0,016 
    2018 1.599.347 83.761.946 0,019 
    2019 2.002.733 100.803.831 0,020 
    2020 3.008.311 112.202.653 0,027 

11 SDRA 2016 309.816 27.086.504 0,011 
    2017 438.725 22.630.634 0,019 
    2018 537.971 29.631.693 0,018 
    2019 499.791 36.940.436 0,014 
    2020 536.001 38.053.939 0,014 

 

Tabel 2. Likuiditas 

NO KODE TAHUN AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR CR 

1 BBCA 2016 676.738.753 560.556.687 1,207 
    2017 750.319.671 614.940.262 1,220 
    2018 824.787.944 668.438.779 1,234 
    2019 918.989.312 740.067.127 1,242 
    2020 1.075.570.256 885.537.919 1,215 

2 BBNI 2016 603.031.880 491.701.125 1,226 
    2017 709.330.084 584.086.818 1,214 
    2018 808.572.011 671.237.546 1,205 
    2019 845.605.208 688.489.442 1,228 
    2020 891.337.425 746.235.663 1,194 
3 BBRI 2016 1.003.644.426 856.831.836 1,171 
    2017 1.126.248.442 958.900.948 1,175 
    2018 1.296.898.292 1.090.664.084 1,189 
    2019 1.416.758.840 1.183.155.670 1,197 
    2020 1.511.804.628 1.278.346.276 1,183 
4 BBTN 2016 214.168.479 182.828.998 1,171 
    2017 261.365.267 223.937.463 1,167 
    2018 306.436.194 263.784.017 1,162 
    2019 311.776.828 269.451.682 1,157 
    2020 361.208.406 321.376.142 1,124 
5 BDMN 2016 174.086.730 138.058.549 1,261 
    2017 178.257.092 139.084.940 1,282 
    2018 186.762.189 144.822.368 1,290 
    2019 193.533.970 148.116.943 1,307 
    2020 200.890.068 157.314.569 1,277 
6 BJBR 2016 102.318.457 87.019.826 1,176 
    2017 114.980.168 98.820.526 1,164 



    2018 120.191.387 104.035.920 1,155 
    2019 123.536.474 105.920.991 1,166 
    2020 140.934.002 122.676.884 1,149 
7 BJTM 2016 43.032.950 35.823.378 1,201 
    2017 51.518.681 43.702.607 1,179 
    2018 62.689.118 54.217.182 1,156 
    2019 76.756.313 67.529.638 1,137 
    2020 83.619.452 73.614.502 1,136 
8 BMRI 2016 1.038.706.009 824.559.898 1,260 
    2017 1.124.700.847 888.026.817 1,267 
    2018 1.202.252.094 941.953.100 1,276 
    2019 1.318.246.335 1.025.749.580 1,285 
    2020 1.429.334.484 1.151.267.847 1,242 
9 BNBA 2016 7.121.173.332.944 5.824.505.922.990 1,223 
    2017 7.014.677.335.611 5.651.847.900.990 1,241 
    2018 7.297.273.467.260 5.802.518.829.966 1,258 
    2019 7.607.653.715.376 6.083.998.151.873 1,250 
    2020 7.637.524.325.854 6.128.138.202.911 1,246 

10 MEGA 2016 70.531.682 58.266.001 1,211 
    2017 82.297.010 69.232.394 1,189 
    2018 83.761.946 69.979.273 1,197 
    2019 100.803.831 85.262.393 1,182 
    2020 112.202.653 93.994.503 1,194 

11 SDRA 2016 27.086.504 18.218.744 1,487 
    2017 22.630.634 20.979.506 1,079 
    2018 29.631.693 23.081.225 1,284 
    2019 36.940.436 30.004.846 1,231 
    2020 38.053.939 30.782.968 1,236 

 

Tabel 3. Pertumbuhan Perusahaan 

NO KODE TAHUN TOTAL AKTIVA ARG 
1 BBCA 2016 676.738.753 676.738.752 
    2017 750.319.671 750.319.670 
    2018 824.787.944 824.787.943 
    2019 918.989.312 918.989.311 
    2020 1.075.570.256 1.075.570.255 
2 BBNI 2016 603.031.880 603.031.879 
    2017 709.330.084 709.330.083 
    2018 808.572.011 808.572.010 
    2019 845.605.208 845.605.207 
    2020 891.337.425 891.337.424 
3 BBRI 2016 1.003.644.426 1.003.644.425 
    2017 1.126.248.442 1.126.248.441 
    2018 1.296.898.292 1.296.898.291 



    2019 1.416.758.840 1.416.758.839 
    2020 1.511.804.628 1.511.804.627 
4 BBTN 2016 214.168.479 214.168.478 
    2017 261.365.267 261.365.266 
    2018 306.436.194 306.436.193 
    2019 311.776.828 311.776.827 
    2020 361.208.406 361.208.405 
5 BDMN 2016 174.086.730 174.086.729 
    2017 178.257.092 178.257.091 
    2018 186.762.189 186.762.188 
    2019 193.533.970 193.533.969 
    2020 200.890.068 200.890.067 
6 BJBR 2016 102.318.457 102.318.456 
    2017 114.980.168 114.980.167 
    2018 120.191.387 120.191.386 
    2019 123.536.474 123.536.473 
    2020 140.934.002 140.934.001 
7 BJTM 2016 43.032.950 43.032.949 
    2017 51.518.681 51.518.680 
    2018 62.689.118 62.689.117 
    2019 76.756.313 76.756.312 
    2020 83.619.452 83.619.451 
8 BMRI 2016 1.038.706.009 1.038.706.008 
    2017 1.124.700.847 1.124.700.846 
    2018 1.202.252.094 1.202.252.093 
    2019 1.318.246.335 1.318.246.334 
    2020 1.429.334.484 1.429.334.483 
9 BNBA 2016 7.121.173.332.944 7.121.173.332.943 
    2017 7.014.677.335.611 7.014.677.335.610 
    2018 7.297.273.467.260 7.297.273.467.259 
    2019 7.607.653.715.376 7.607.653.715.375 
    2020 7.637.524.325.854 7.637.524.325.853 

10 MEGA 2016 70.531.682 70.531.681 
    2017 82.297.010 82.297.009 
    2018 83.761.946 83.761.945 
    2019 100.803.831 100.803.830 
    2020 112.202.653 112.202.652 

11 SDRA 2016 27.086.504 27.086.503 
    2017 22.630.634 22.630.633 
    2018 29.631.693 29.631.692 
    2019 36.940.436 36.940.435 
    2020 38.053.939 38.053.938 

 

 



Tabel 4. Struktur Modal 

NO KODE TAHUN TOTAL HUTANG MODAL DER 
1 BBCA 2016 560.556.687 112.715.059 4,973 
    2017 614.940.262 131.401.694 4,680 
    2018 668.438.779 151.753.427 4,405 
    2019 740.067.127 174.143.156 4,250 
    2020 885.537.919 184.714.709 4,794 
2 BBNI 2016 491.701.125 89.254.000 5,509 
    2017 584.086.818 100.903.304 5,789 
    2018 671.237.546 110.373.789 6,081 
    2019 688.489.442 125.003.948 5,508 
    2020 746.235.663 112.872.199 6,611 
3 BBRI 2016 856.831.836 146.812.590 5,836 
    2017 958.900.948 167.347.494 5,730 
    2018 1.090.664.084 185.275.331 5,887 
    2019 1.183.155.670 208.784.336 5,667 
    2020 1.278.346.276 199.911.376 6,395 
4 BBTN 2016 182.828.998 19.130.536 9,557 
    2017 223.937.463 21.663.434 10,337 
    2018 263.784.017 23.840.448 11,065 
    2019 269.451.682 23.836.195 11,304 
    2020 321.376.142 19.987.845 16,079 
5 BDMN 2016 138.058.549 36.377.972 3,795 
    2017 139.084.940 39.172.152 3,551 
    2018 144.822.368 41.939.821 3,453 
    2019 148.116.943 45.417.027 3,261 
    2020 157.314.569 43.575.499 3,610 
6 BJBR 2016 87.019.826 9.674.228 8,995 
    2017 98.820.526 10.104.975 9,779 
    2018 104.035.920 11.285.315 9,219 
    2019 105.920.991 12.042.629 8,796 
    2020 122.676.884 12.005.800 10,218 
7 BJTM 2016 35.823.378 7.209.572 4,969 
    2017 43.702.607 7.816.074 5,591 
    2018 54.217.182 8.471.936 6,400 
    2019 67.529.638 9.185.652 7,352 
    2020 73.614.502 10.004.950 7,358 
8 BMRI 2016 824.559.898 153.369.723 5,376 
    2017 888.026.817 170.006.132 5,223 
    2018 941.953.100 184.960.305 5,093 
    2019 1.025.749.580 209.034.525 4,907 
    2020 1.151.267.847 193.796.083 5,941 
9 BNBA 2016 5.824.505.922.990 1.296.667.409.954 4,492 
    2017 5.651.847.900.990 1.362.829.434.621 4,147 



    2018 5.802.518.829.966 1.494.754.637.294 3,882 
    2019 6.083.998.151.873 1.523.655.563.503 3,993 
    2020 6.128.138.202.911 1.509.386.122.943 4,060 

10 MEGA 2016 58.266.001 12.265.681 4,750 
    2017 69.232.394 13.064.616 5,299 
    2018 69.979.273 13.782.673 5,077 
    2019 85.262.393 15.541.438 5,486 
    2020 93.994.503 18.208.150 5,162 

11 SDRA 2016 18.218.744 4.411.890 4,129 
    2017 20.979.506 6.106.998 3,435 
    2018 23.081.225 6.550.468 3,524 
    2019 30.004.846 6.935.590 4,326 
    2020 30.782.968 7.270.971 4,234 

 

Tabel 5. Nilai Perusahaan 

NO KODE TAHUN HARGA PASAR PER 
LEMBAR SAHAM 

NILAI BUKU PER 
LEMBAR SAHAM PBV 

 
1 BBCA 2016 15.350 5000 3,07  

    2017 21.900 5000 4,38  

    2018 26.000 6000 4,33  

    2019 33.475 7000 4,78  

    2020 33.850 8000 4,23  

2 BBNI 2016 5.475 5000 1,10  

    2017 9.900 50000 0,20  

    2018 8.800 6000 1,47  

    2019 7.925 7000 1,13  

    2020 6.175 6000 1,03  

3 BBRI 2016 11.650 6000 1,94  

    2017 3.640 7000 0,52  

    2018 3.660 8000 0,46  

    2019 4.430 9000 0,49  

    2020 4.170 8000 0,52  

4 BBTN 2016 1.770 2000 0,89  

    2017 3.570 2000 1,79  

    2018 2.540 2000 1,27  

    2019 2.150 2000 1,08  

    2020 1.725 2000 0,86  

5 BDMN 2016 3.610 40000 0,09  

    2017 6.950 4000 1,74  

    2018 7.600 4000 1,90  

    2019 4.050 5000 0,81  

    2020 3.140 5000 0,63  

6 BJBR 2016 3.350 1000 3,35  



    2017 2.400 1000 2,40  

    2018 2.050 1000 2,05  

    2019 1.250 1000 1,25  

    2020 1.550 1000 1,55  

7 BJTM 2016 585 1000 0,59  

    2017 710 1000 0,71  

    2018 690 1000 0,69  

    2019 675 1000 0,68  

    2020 680 1000 0,68  

8 BMRI 2016 11.575 70000 0,17  

    2017 8.000 7000 1,14  

    2018 7.375 8000 0,92  

    2019 7.750 9000 0,86  

    2020 6.325 8000 0,79  

9 BNBA 2016 200 566,998 0,35  

    2017 268 595,929 0,45  

    2018 278 653,616 0,43  

    2019 320 666,254 0,48  

    2020 378 660,014 0,57  

10 MEGA 2016 2.550 2000 1,28  

    2017 3.340 2000 1,67  

    2018 4.900 2000 2,45  

    2019 6.800 2000 3,40  

    2020 7.200 3000 2,40  

11 SDRA 2016 1.150 1000 1,15  

    2017 890 1000 0,89  

    2018 860 1000 0,86  

    2019 830 1000 0,83  

    2020 740 1000 0,74  
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